
U bent hier meteen aan het juiste adres voor 
een lekker en verzorgd hapje of drankje. 

Deze drank- en menukaart geeft u meteen een 
goed overzicht van ons gevarieerd aanbod.

Bedankt voor uw bezoek … geniet ervan!

Het Scoutsrally-team 
 

Tel.: 011 57 59 30 
www.scoutsrally.be 

 
                       ‘eetcafe scoutsrally Neerpelt’ 

Openingsuren:
 ma, do, vrij, za en zo  10.00u - 22.00u
 di, woe  10.00u - 18.00u

Keuken open:
 ma, do en zo  11.30u - 13.30u
  17.30u - 20.00u
 di, woe  11.30u - 13.30u ('s avonds niet)
 vr, za 11.30u  - 13.30u
  17.30u - 21.00u
 

Code: berkendreef



 BIEREN VAN ‘T VAT
Martens Pils  25 cl   € 2.30
Martens Pils  33 cl € 2.80
De heldere, blonde Martens Pils is een heerlijke, frisse kwaliteitspils met een pittige smaak.  
Martens Pils: Kenners kennen geen beter. (Alc. 5% Vol.) 

Palm  25 cl   € 2.60
De ‘Speciale Belge’ is het betere Belgische bier van begin 20e eeuw. Dit vlot drinkend  
amberkleurig bier van hoge gisting heeft een verstandig alcoholgehalte. De speciale Palm-mouten 
bepalen haar honingachtige malsheid en de eigen geselecteerde PALM-gisten haar fruitig  
gistingsaroma. Fijne aromahoppen uit Kent brengen een subtiele harmonie. 
Palm is de absolute nummer 1 ‘Belgium’s Amber’. (Alc. 5,4% Vol.)

Steenbrugge Dubbel Bruin  33 cl   € 3.60
Dit bruin Abdijbier (abdij gesticht in 1084 door St. Arnoldus, patroon der brouwers) 
heeft een rondborstige, volle smaak in combinatie met het subtiele Brugse 
kruidenmengsel ‘Gruut’, met nadruk op kaneel. (Alc. 6,5% Vol.)

Steenbrugge Blond  33 cl € 3.60
Dit blond Abdijbier heeft een warme, volle smaak en een licht gerookt gistingsaroma  
in combinatie met het subtiele Brugse kruidenmengsel ‘Gruut’.  (Alc. 6,5% Vol.)

Steenbrugge wit  25 cl   € 2.80
Het abdijbier Steenbrugge Wit  is een tarwebier gebrouwen met 40% ongemouten 
tarwe en 60% mout. Het heeft een verfrissende smaak en een fruitig, lichtgerookt 
gistingsaroma in combinatie met het subtiele Brugse kruidenmengsel ‘Gruut’, 
met nadruk op koriander en curaçao. Bier van hoge gisting met nagisting op vat.’ 
(Alc. 4,8% Vol.)

Brugge Tripel  33 cl   € 3.60
Brugge Tripel heeft, met zijn rijke Brugse geschiedenis, een afgerond moutkarakter 
en een geparfumeerde hoptoets in combinatie met subtiele kruiden. Het geheim van 
zijn complexe smaak is ‘Gruut’, een historisch Brugs kruidenmengsel. (Alc. 8,5% Vol.)

Liefmans Fruitesse 25 cl € 3.00
Dit sprankelende apéro-bier met zijn lichtrode kleur komt helemaal tot zijn recht  
in het stijlvolle, maar speelse Liefmansglas. Geniet van de frisse en intense smaak  
van aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen. (Alc. 3,8% Vol.)

La Chouffe 33 cl  € 3.80
La Chouffe is een ongefilterd blond bier dat hergist op de fles. Het is een aangenaam fruitig bier. 
Gekruid met koriander en een lichte hopsmaak. (Alc. 8% Vol.)

Tripel d’Anvers  33 cl   € 3.80
Tripel d’Anvers is een echte Belgische tripel met een Antwerps accent.  
Brutaal en uitbundig maar met een groot hart. (Alc. 8% Vol.)

"Suggestie van De Rally" ???
Wij laten u graag genieten van ons suggestiebier. Voor meer informatie kan u steeds terecht  
bij onze medewerkers. 



 BIEREN OP FLES
Palm NA (alcoholvrij)  25 cl of Estaminet  € 2.30
Amberkleurig bier voor de alcoholvrije genieter van de honingzachte Palmmouten 
in harmonie met de fijne aromahoppen uit Kent. (Alc. < 0,25% Vol.)

Sezoens  25 cl   € 2.60
Sezoens is een fris, helder en goudkleurig bier. Hij krijgt zijn typisch hoppige 
karakter door het speciale procedé van dry-hopping: hierbij worden verse 
hopbellen toegevoegd tijdens de rijping. Het bier wordt al sinds 1867 op 
natuurgetrouwe wijze en met de edelste mout gebrouwen. (Alc. 6% Vol.)

Cornet  33 cl € 3.70
Cornet is een zwaar blond Belgisch bier met een zeer subtiele, eigenzinnige 
en geraffineerde houtsmaak en een ‘velouté’ mondgevoel dat een op eik gerijpte 
wijn evenaart. Het volmondige bier met eiktoets houdt de balans tussen de 
fruitigheid van de gist en de vanille-zoetheid van het hout. De afdronk is 
verwarmend, lang met een zachte bitterheid. Bier van hoge gisting met nagisting 
in de fles. (Alc. 8,5% Vol.)

Duvel  33 cl € 3.60 

Duvel is een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid, een verfijnd aroma  
en een uitgesproken hopkarakter. Het aparte brouwproces, dat zo'n 90 dagen duurt,  
garandeert een pure stijl, een delicate pareling en een aangename alcoholzoete smaak.  
(Alc. 8,5% Vol.)

Chouffe Cherry 33 cl   (Enkel tijdens seizoen te verkrijgen.) € 4.00 

De nieuwe Cherry Chouffe is een fruitbier vol verrassingen. (Alc. 8,0% Vol.)

Mc Chouffe 33 cl € 3.70 

Dit karaktervolle bruine bier valt overal ter wereld in de smaak. De donkere kleur  
met robijnrode weerschijn en de smeuïge, fijne schuimparels maken er een uniek bier van.  
Het onderscheidt zich verder door de geuren van anijs en zoethout, subliem aangevuld  
door een duidelijke toets van karamel. (Alc. 8% Vol.)

Rodenbach  25 cl € 2.60
Rodenbach is het ‘Vlaamse roodbruine bier’. De gemengde hoofdgisting en de rijping op  
eikenhouten vaten (foeders) geven het een zachtzure smaak en complexe fruitigheid  
net als bij wijn. Rodenbach bestaat uit 3/4 jong en 1/4 gedurende 2 jaar op eik gerijpt bier.  
Rodenbach is heel verfrissend en eetlustopwekkend: het perfecte aperitief! (Alc. 5,2% Vol.)

Liefmans 0.0% alc. 33cl € 3.00 

Fruitig, fris, sprankelend én alcoholvrij. Brouwerij Liefmans komt met een  
alcoholvrije versie van Liefmans Fruitesse. De gisting wordt gestopt om deze alcoholvrije  
variant te creëren. (Alc. 0% Vol.)

Graag 1 rekening per tafel.



FRISDRANKEN
 
Coca Cola € 2.30

Coca Cola Zero € 2.30

Fanta € 2.30

Sprite € 2.30

Chaudfontaine rood € 2.30

Chaudfontaine blauw € 2.30

Ice Tea € 2.50

Ice Tea Green  € 2.50

Nordic Mist Tonic € 2.40

Nordic Mist Agrum € 2.40

Gini € 2.40

Tönissteiner Citroen € 2.50

Tönissteiner Orange € 2.50

Tönissteiner Naranja € 2.50

Tönissteiner Vruchtenkorf € 2.60

Fristi € 2.30

Cécémel € 2.30

Pomton (tonic + pompelmoessap)  € 4.80

Oranton (tonic + sinaasappelsap)  € 4.80
 

FRUITSAPPEN
 
Minute Maid sinaasappel € 2.40

Minute Maid appel € 2.40

Minute Maid appel-kers € 2.40

Minute Maid pompelmoes € 2.40 

Graag 1 rekening per tafel.



WARME DRANKEN
Koffie € 2.30

Espresso € 2.30

Deca € 2.30

Cappuccino melk € 2.60

Koffie verkeerd € 2.60

Koffie met slagroom € 3.00 

Latte Macchiato  € 3.00

Warme Cécémel € 2.50
Thee (keuze uit: natuur, kamille, rozenbottel, earl grey, groen sencha/citrus, € 2.30 
citroen, munt, bosvruchten, rooibos, marocco mint)

 
SPECIALE KOFFIES

Irish koffie € 7.00

French koffie € 7.00

Italian koffie € 7.00

Bailey's koffie € 7.00

Choco met rum, Amaretto, Baileys € 7.00
 

GEBAK 
Vraag achter ons dagvers gebak, diverse soorten.  € 2.50/ € 3.00



APERITIEF 
Porto wit/rood € 3.90

Sherry droog/cream € 3.90

WIJN
Glas droge witte wijn € 3.70

Glas zoete witte wijn € 3.70

Glas rosé wijn € 3.70

Glas rode wijn € 3.70

Karaf 0,50 L € 11.50

Karaf 0,75 L € 18.50

 BUBBELS
Cava  0,20 L (klein flesje) € 7.50

Cava  0,75L  (grote fles) € 22.00

STERKE DRANKEN
Jenever € 3.50

Jägermeister € 3.50

Glühwein (seizoen) € 4.00

Baileys € 7.00

Amaretto € 7.00

Whiskey € 7.00

Cognac € 7.00

Bacardi / Cola € 7.00 / € 8.00

GIN-TONICS - COCKTAILS
Gin-Tonic Gordon's (Fever tree - limoen) € 7.70

Gin-Tonic Bombay (Fever tree - steranijs -sinaasappel) € 8.70

Gin-Tonic Hendriks (Fever tree - komkommer) € 9.70

Aperol-Spritz (Cava - Aperol - sinaasappel) (seizoen) € 7.00



 WARME | KOUDE HAPJES
Portie kaas € 6.50

Portie salami € 6.50

Portie kaas & salami € 9.50

Nacho’s gegratineerd, salsadip en guacamole € 9.00

Bitterballen met mosterd - 10 of 20 stuks € 6.50 / € 13.00

Portie warm gemengd - 10 of 30 stuks € 6.50 / € 19.00

Portie kipvingers € 5.00
 

SOEP 
Al onze soepen worden geserveerd met brood en boter

Tomatensoep € 4.50

Dagsoep € 5.00 

Erwtensoep met rookworst € 6.50

 

Groepen vanaf 8 personen gelieve de keuze  
te beperken tot 4 gerechten.

Graag 1 rekening per tafel.



CROQUES
Croque Monsieur (enkel/dubbel) € 6.90 / € 8.90

Croque Hawai (enkel/dubbel) € 7.50 / € 9.50

Croque Madame (enkel/dubbel) € 7.80 / € 9.80

Croque Bolognese (enkel/dubbel) € 9.30 / € 11.30

Croque Vidée (enkel/dubbel) € 9.50 / € 11.50

KLEINE GERECHTEN  
Bicky Burger met frietjes € 7.90

Artisanale kaaskroketten (2stuks) € 9.90

Artisanale garnaalkroketten (2 stuks) € 14.00

Duo van kaas- en garnaalkroketten € 12.90

VOOR DE KLEINSTEN
Croque uit het vuistje (enkel/dubbel) € 3.70 / € 5.70

Kinderspaghetti € 7.00

Frikandel met frietjes € 5.90

Kipvingers met frietjes € 5.90

Kindervidée met frietjes € 8.50

Groepen vanaf 8 personen gelieve de keuze  
te beperken tot 4 gerechten.



PASTA
Spaghetti bolognese € 12.50

Spaghetti vegetarisch € 13.50

Spaghetti in roomsaus met champignons, ui, spekjes € 15.50

Tagliatelle met scampi’s in curry-roomsaus € 19.50 
Al deze gerechten worden geserveerd met brood.

GROOTMOEDERS KEUKEN
Konijn € 17.90

Stoofvlees “De Rally” € 17.90

Vidée € 16.50

Huisbereide gehaktbal (200gr) in tomatensaus met paprika en ui € 16.50

Kip saté (pindasaus) € 15.90

Spare Ribs € 19.50

Vispannetje gegratineerd € 20.50

Salade scampi met spek, champignons € 20.90

Ardeens gebraad* € 17.90

Steak* € 21.90

Kipbrochette* € 16.50

Schnitzel* € 17.00
Keuze uit: frieten, kroketten, puree of pasta.

*sauzen: champignonroom/peperroom/stroganoff

Graag 1 rekening per tafel.



Groepen vanaf 8 personen gelieve de keuze  
te beperken tot 4 gerechten.

Graag 1 rekening per tafel.

WAFELS
Brusselse wafel natuur  € 4.50

Brusselse wafel  met witte suiker € 4.90

Brusselse wafel met ijs € 5.90

Brusselse wafel met ijs + chocoladesaus € 6.90

Brusselse wafel met warme krieken / + ijs € 6.50 / € 7.80

Supplement slagroom € 1.00

IJSCOUPES
Coupe vanille € 5.50

Coupe dame blanche € 6.50

Coupe brésilienne € 7.50

Coupe d’amour (warme krieken) € 7.50

Supplement slagroom € 1.00



HANDIJSJES 
Alle handijsjes zijn verkrijgbaar in het hutje of kunnen aan de toog 

afgehaald worden wanneer het hutje gesloten is.

Potje vanille-ijs € 1.70

Calippo Cola € 2.20

Magnum Classic  € 2.70

Cornetto Classic € 2.40

Raket € 1.50

Super Twister € 2.40

MINIGOLF
Materiaal kan je lenen in het hutje of aan de toog wanneer het hutje gesloten is.

Per persoon € 3.50

Groepen vanaf 12 personen € 3.00

Groepen vanaf 20 personen € 2.50

Op schoolvrije, drukke en mooie dagen in het seizoen is het niet mogelijk 
om aan de toog te bestellen. Wel kan je dan terecht in ons ‘Sezoens’hutje!  

Hier kunnen kinderen terecht voor ijsjes, chips, snoepjes,  
frisdranken en minigolfmateriaal!

Horeca is net  
als voetbal...  

Iedereen 
        denkt er verstand  
           van te hebben.

38 uren per week  
werken noemen  

wij gewoon  
parttime!

     Probeer de rekening  
  samen te betalen  

in plaats van  
iedereen apart.



www.scoutsrally.be


