
Menukaart

‘ n e t  da t  b e e t j e  e x t r a ’

Eet
smakelijk!



Speciale koffies

Al onze koffie producten 
zijn Fair Trade !

Warme dranken

Drankkaart

PURO KOFFIE / ESPRESSO  |  1,85 

CAPPUCCINO / KOFFIE VERKEERD  |  2,00

LATTE MACCHIATO  |  2,75

THEE  |  1,85
vraag naar de verschillende smaken

VERSE MUNTTHEE  |  2,75

WARME CHOCOMEL  |  2,25

Meerprijs voor slagroom €0,35

KARAMEL KOFFIE  |  3,00
met slagroom

IJSKOFFIE  |  3,00

IRISH KOFFIE  |  3,75
met Jameson whiskey single malt en slagroom. Zoals het hoort!

THE FAMOUS GROUSE KOFFIE  |  3,75 
Schotse whisky met slagroom, krachtig maar verfijnd van smaak

LICOR 43 KOFFIE  |  3,75 
de echte Spanish koffie, met 43 geheime ingrediënten en slagroom

COINTREAU KOFFIE  |  3,75 
eigenzinnig en uniek door haar French touch, met slagroom

AMARETTO KOFFIE  |  3,75 
Italiaanse koffie met slagroom wat amandel en koffie samenbrengt

HASSELTSE KOFFIE  |  3,75 
koffielikeur met Hasseltse jenever en een toef slagroom

TILBURGSE KOFFIE  |  3,75 
met schrobbelèr en een lekkere toef slagroom



COCA COLA / COCA COLA LIGHT / COCA COLA ZERO  |  1,85

FANTA / SPRITE  |  1,85

CHAUDFONTAINE ROOD / BLAUW  |  1,85

APPELSAP / TOMATENSAP / SINAASAPPELSAP  |  2,00

LIPTON ICE TEA / LIPTON ICE TEA GREEN  |  2,00

CASSIS  |  2,00

SCHWEPPES BITTER LEMON / SCHWEPPES TONIC  |  2,00

SCHWEPPES GINGER ALE  |  2,00

RIVELLA LIGHT  |  2,25

FRISTI / CHOCOMEL  |  2,00

VERSE JUS D’ORANGE  |  2,75 

ANANAS-KOKOS  |  3,00  APPEL-BESSEN  |  3,00

MANGO  |  3,00   AARDBEI-BANAAN  |  3,00

GROOTMOEDERS APPELGEBAK  |  2,00

RIELS GEBAKSKE  |  2,75
warm appelgebak met kaneelijs en slagroom 

CHEESECAKE  |  3,50 
met amarenasaus

VLAAI VAN DE DAG  |  2,20
Meerprijs voor slagroom €0,35

Like ons:

Smoothies

Voor bij de koffie

Frisdrank

Drankkaart



Bieren

Bierkaart

KORNUIT  |  1,85 

KORNUIT GROOT  |  3,70

GROLSCH  |  1,85 

GROLSCH GROOT  |  3,70

GROLSCH 0,0  |  1,85

GROLSCH WEIZENER  |  3,00 

GROLSCH WEIZENER GROOT  |  4,50 

GROLSCH KANON  |  3,50

GROLSCH RADLER  |  2,75

GROLSCH RADLER 0,0  |  2,75 

PILSENER URQUELL  |  2,25 

PILSENER URQUELL GROOT  |  4,25

 

GRIMBERGEN BLOND  |  2,75

GRIMBERGEN BRUIN  |  2,75

GRIMBERGEN TRIPEL  |  3,00 

GRIMBERGEN BLANCHE  |  3,00

HOEGAARDEN ROSÉ  |  3,00 

LIEFMANS  |  3,00

LINDEMANS KRIEK  |  3,00

MEANTIME LONDON IPA  |  3,00 

MEANTIME YAKIMA RED ALE  |  3,00

Vraag naar ons 
speciaalbier van de 

maand !



Bierkaart
Seizoensbieren

LA TRAPPE WITTE TRAPPIST  |  3,50

CORNET OAKED  |  3,50

HERFSTBOCK  |  3,50

Overige bieren

PALM  |  2,50

OUD BRUIN  |  2,00

DUVEL  |  3,50

DESPERADOS  |  3,50

HERTOG JAN TRIPPEL  |  3,50

GRIMBERGEN HOP KARAKTER  |  3,50

TRIPEL KARMELIET  |  3,75

High beer / High wine

3 SPECIAAL BIEREN  |  18,95 P.P.  
3 speciaal door ons geselecteerde bieren die wij serveren tijdens 
de high-beer aangevuld met diverse hapjes waaronder: spareribs, 
nacho’s, warme snacks en kaas.

3 HEERLIJKE WIJNEN  |  18,95 P.P.  
3 speciaal door ons geselecteerde wijnen die wij serveren tijdens 
de high-wine aangevuld met diverse hapjes waaronder: 
stokbroodje, salades, olijven, kaas en zoete en hartige hapjes

Vraag 
naar onze 

speciaalbier
kaart!



CASAL MONTEIRO
BRANCO
LAND: Portugal
DRUIVEN: Arinto
KARAKTER: Stijlvolle
wijn met kenmerken van
appel en tropisch fruit

SCAVI & RAY HUGO
LAND: Italië
DRUIVEN: Prosecco
KARAKTER: Verfrissende
combinatie van limoen,
vlierbloesemsiroop en
verse muntbladeren

CASAL 
MONTEIRO
CHARDONNAY
LAND: Portugal
DRUIVEN: Chardonnay
KARAKTER: Topwijn met 
de geur en smaak van 
appel en ananas

Witte wijn

RÉSERVE SAINT 
MARC BLANC
LAND: Frankrijk
DRUIVEN: Sauvignon 
Blanc KARAKTER: frisse, 
fruitige wijn met een 
vleugje limoen en 
grapefruit.

HAUSTRUNK 
MOEZEL
LAND: Duitsland
DRUIVEN: Diverse Duitse
druivenrassen
KARAKTER: 
Vriendelijke zoete wijn 
uit het Moezelgebied

PORTAL D’AZENHA 
ROSÉ 

LAND: Portugal
DRUIVEN: Touriga
KARAKTER: Fris en 
fruitig (frambozen) 
met een zuurtje

GLAS €2,85 FLES €13,95

Wijnkaart

GLAS €2,85 FLES €13,95

0,2 L FLESJE €3,75

GLAS €4,25 FLES €21,95

GLAS €2,85 FLES €13,95

GLAS €3,50 FLES €19,95



Wijnkaart
Rosé  & Rode wijn

CASAL 
MONTEIRO 
ROSE
LAND: Portugal
DRUIVEN: Castelão 
KARAKTER: Heerlijke 
rosé met tonen van 
frambozen

QUINTA DO CASAL 
MONTEIRO TINTO
LAND: Portugal
DRUIVEN: Touriga 
Nacional, Syrah en 
Merlot KARAKTER: 
Volle rode wijn, heerlijk 
bij vleesgerechten

 PORT:
 * RUBY
 * TAWNY
 * WHITE
 LAND: Portugal

RÉSERVE 
SAINT MARC 
SYRAH ROSÉ
LAND: Frankrijk
DRUIVEN: Syrah
KARAKTER: fruitige,
toegankelijke wijn met 
een vleugje framboos

RÉSERVE
SAINT MARC
SYRAH
LAND: Frankrijk
DRUIVEN: Syrah
KARAKTER: Soepele wijn
met een vleugje van
bessen en peper

COMTE DE FERBOY
BORDEAUX
LAND: Frankrijk
DRUIVEN: Cabernet 
Sauvignon en Merlot  
KARAKTER: Gekonfijte 
kersen, zoethout en 
enigszins bloemig

GLAS €2,85 FLES €13,95GLAS €2,85 FLES €13,95

GLAS €2,85 FLES €13,95 GLAS €2,85 FLES €13,95

GLAS €2,85 GLAS €3,25 FLES €19,95



TOSTI HAM / KAAS  |  3,25   /   RONDE XL TOSTI  |  6,50

TOSTI DE PROVENCE  |  3,75   /   RONDE XL TOSTI  |  7,50
met mozzarella en tomaat

TOSTI GEITENKAAS  |  3,75   /   RONDE XL TOSTI  |  7,50
met honing en tomaat

TOSTI ITALIANO  |  3,75   /   RONDE XL TOSTI  |  7,50
met kip, pesto en kaas

BROODJE GEZOND  |  4,95
keuze uit een Italiaanse bol of een Waldkorn broodje 
met honing-mosterd dressing

BROODJE KROKET OF FRIKANDEL  |  2,25

CLUBSANDWICH KIP  |  6,95 
met bacon, kaas, rauwkost en friet

CLUBSANDWICH GEROOKTE ZALM  |  7,95 
met gekruide roomkaas, rode ui, rauwkost en friet

BROODJE RUNDERCARPACCIO  |  7,95 
een Italiaanse bol of Waldkorn broodje met rucola, pijnboompitjes, 
parmezaanse kaas, honing-mosterd dressing of truffelmayonaise

BROODJE “WOUTERS”  |  6,25 
een Italiaanse bol of een Waldkorn broodje met kipfilet 
en groenten bereid in kerriemarinade

BROODJE “DE ROOIJ”   |  6,25 
een Italiaanse bol of een Waldkorn broodje met varkenshaas en 
groenten in pittige ketjapsaus

BROODJE “GOOLSE GEIT”   |  6,25
een Italiaanse bol of een Waldkorn broodje gevuld met 
geitenkaas, spek en walnoten

Tosti’s

Broodjes

Lunch NA 17.00 UUR IN OVERLEG MET DE KEUKEN



UITSMIJTER HAM/KAAS  |  6,00  
3 boterhammen met 3 eieren

EXTRA TOMAAT, UI, SPEK OF CHAMPIGNON  |  PER STUK 0,50
UITSMIJTER DEN OVERKANT  |  7,25  
3 boterhammen, 3 eieren, tomaat, ui, champignons, kaas en ham of spek

BOERENOMELET  |  7,25  
met spek, kaas, ui en verse groenten

WRAP CAESAR SALAD  |  5,95 
gegrilde kip met ijsbergsla, ei, Parmezaanse kaas en frisse dressing

WRAP CARPACCIO  |  6,95 
rundercarpaccio, rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en truffeldressing

WRAP VIS TRIO SALAD  |  7,95 
baby leaf, zalm, garnalen, surimi, rode ui en honing mosterd dressing

12 UURTJE  |  6,00 
broodje kroket, gebakken ei, boterham ham, boterham kaas, rundvleessalade

12 UURTJE DELUXE  |  8,50  
1 garnalenkroket op stokbrood, dagsoep, gebakken ei, serranoham,
kaas en rundvleessalade

2 KROKETTEN OP BROOD  |  4,00
met wit of bruin brood

GEROOKTE ZALM OP RIELSE HEIDEPLAGGEN |  8,50  
met gekruide roomkaas, rode ui en honing-mosterd dressing

WARME BRIE OP RIELSE HEIDEPLAGGEN  |  7,50  
met tuinkruiden, spek en walnoten

‘T KLEINE BROERTJE VAN “BIG WILLEM”  |  7,50 
een heerlijke hamburger geserveerd met friet

Eiergerechten

Lunchgerechten

Lunch NA 17.00 UUR IN OVERLEG MET DE KEUKEN



Borrel & Bites

PORTIE BITTERBALLEN, 8 STUKS  |  3,00

PORTIE MINI-FRIKANDELLEN, 8 STUKS  |  3,00 

PORTIE MINI-SNACKS, 8 STUKS  |  3,00

MEGAMIX, 24 STUKS  |  8,50

MEGA SNACKSCHAAL  |  9,95
nacho’s met 3 sausjes en 18 snacks

NACHO’S, MET 3 SAUSJES  |  4,95

KAASPLANKJE  |  8,50
met kazen van Kaas & Meer, voor twee personen

STOKBROOD  |  3,25
met kruidenboter

HALVE METER BROOD  |  6,95
met aioli, tomatentapenade, olijventapenade en kruidenboter 

ZACHT BROODJE HAM OF KAAS  |  2,00

HARD BROODJE HAM OF KAAS  |  3,00

Snacks

CAMPING
BREEHEES

In samenwerking met: 



Kindergerechten
Voor de kleinste

FRIET MET SNACK  |  3,95  
met keuze uit frikandel, kroket, kaassoufflé of kipnuggets en een 
cadeautje

MENEER DE BOER’S SMULBOX  |  4,95 
met keuze uit frikandel, bitterballen of kipnuggets, een pakje  
drinken, een kleine portie friet en een cadeautje

KINDERPASTA  |  4,95  
bolognese met geraspte kaas 
en een cadeautje

PIZZAPUNT MARGARITA  |  4,95  
twee overheerlijke pizzapunten met kaas, tomatensaus en een 
cadeautje 

WENTELTEEFJES  |  3,00  
lekker zoet met poedersuiker en slagroom
en een cadeautje

KINDERPANNENKOEK NATUREL  |  3,95  
met cadeautje

POFFERTJES  |  3,95  
slagroom, poedersuiker en een cadeautje

‘T KLEINE BROERTJE VAN “BIG WILLEM”  |  7,50  
een heerlijke hamburger geserveerd met friet

SPARERIBS MET FRIET  |  7,50 
“speciaal voor kids” 

Voor de grotere



Diner

STOKBROOD MET KRUIDENBOTER  |  3,25

HALVE METER BROOD  |  6,95 
met aioli, tomatentapenade, olijventapenade en kruidenboter

SCHOTSE GEROOKTE ZALM  |  7,95 
met gekruide roomkaas, rode ui, trammezone brood 
en honing-mosterd dressing

RUNDERCARPACCIO  |  7,50 
met rucola sla, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en gegarneerd met 
een heerlijke honing-mosterd dressing of truffelmayonaise

HOLLANDSE GARNALENCOCKTAIL  |  8,95 
met Hollandse garnalen en cocktailsaus

GEPELDE GAMBA’S  |  7,50 
in twee smaken romige knoflookmarinade 
of in knoflookolie met tuinkruiden

PROEVERIJ DEN OVERKANT  |  8,95 
een samenstelling van diverse voorgerechten zoals carpaccio, 
garnalencocktail en tomatensoep.

Voorgerechten



DAGVERSE SOEP  |  4,50 
vraag ernaar bij onze medewerkers

GOED GEVULDE GROENTESOEP  |  4,50 
met rundvlees

ROMIGE TOMATENSOEP  |  4,50
met balletjes

CAROLIEN SALADE  |   5,95 / 11,95  
met rundercarpaccio gegarneerd, pijnboompitjes, Parmezaanse 
kaas en een honing-mosterd dressing of truffelmayonaise

VEGA SALADE  |  5,95 / 11,95
met gebakken groenten in zoete sesam, baby loempia’s 
en een balsamico-vijgendressing

GOOLSE GEIT SALADE  |  5,95 / 11,95
met warme geitenkaas, honing, walnoten en spek

VISSALADE  |  7,50 / 14,95  
met gerookte zalm, Hollandse garnalen, surimi 
en een whiskey cocktail dressing

ALLE GROTE SALADES WORDEN STANDAARD 
GESERVEERD MET STOKBROOD OF FRIET

Diner
Soepen

Maaltijdsalades klein/groot



Diner

MALSE KIPSATÉ  |  10,95 
met satésaus, atjar en kroepoek

GEPANEERDE VARKENSSCHNITZEL  |  11,95  
met citroen en frisse salade 

BIOLOGISCHE ZALMTOURNEDOS  |  16,95  
met tuinkruiden en courgette

BIG WILLEM  |  12,95 
kingsize hamburger

BIG WILLEM DELUXE  |  13,95 
kingsize hamburger met spek en Old Amsterdam kaas

BIEFSTUKPUNTJES IN ROMIGE KETJAP  |  15,95  
met ketjap roomsaus, champignons, cashewnootjes en bosui

SPARERIBS  |  14,95 
in twee smaken, spicy of sweet

MALSE BIEFSTUK  |  17,95  
van de haas van ’t Zandeind uit Riel met warme groenten

MIXED MEAT  |  16,95  
Hollandse kipfilet, varkenshaassate en kogelbiefstuk 
met warme groenten

GEPELDE GAMBA’S  |  17,50  
in twee smaken romige knoflookmarinade of in knoflookolie met 
tuinkruiden

VARKENSHAASMEDAILLONS  |  15,95  
gemarineerd op spies

Hoofdgerechten



Diner

Pasta’s

WARME PASTA ZALM  |  13,95  
met bladspinazie, frisse tuinkruiden en Parmezaanse kaas

WARME PASTA KIP  |  12,95  
met champignons, paprika, rode pesto en Parmezaanse kaas

WARME PASTA TRUFFEL  |  12,95  
met varkenshaaspuntjes, champignon, bosui en Parmezaanse kaas

DE “WIJ KUNNEN NIET KIEZEN PLANK”  |  VOOR 2 PERS.  34,95 
bestaande uit kipsaté, spareribs, biefstuk en zalm 

DAGHAP VLEES OF VIS 
vraag ernaar bij onze medewerkers 

ALLE HOOFDGERECHTEN WORDEN STANDAARD 
GESERVEERD MET FRIET!

De friet kan vervangen worden door aardappelschijfjes 
of aardappelkroketjes, de meerprijs hiervoor is €0,50.  
Meerprijs voor gebakken aardappeltjes €1,00. 
U kunt ook kiezen voor Heidegras, meerprijs hiervoor is €1,50.

Daarnaast kunt u kiezen uit champignonsaus, pepersaus,  
knoflooksaus, stroganoffsaus, rode wijnsaus of satésaus.

Meerprijs portie appelmoes € 0,50
Meerpijs portie mayonaise € 0,25



KINDERIJS  |  2,50

OPA & OMA IJSJE  |  3,95
vanille-ijs, advocaat en slagroom

DAME BLANCHE  |  4,50 
vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

DAME NOIR  |  4,50 
chocolade ijs, witte chocoladesaus en slagroom

PAARDENMOP  |  4,95 
ijsverrassing met slagroom

BREESE HEERLIJKHEID  |  4,95 
kaneelijs met karamel, stukjes appelgebak en slagroom

CHOCOSOUFFLÉ  |  5,95 
met mousse, brownie en slagroom

CHEESECAKE  |  3,50 
met amarenasaus en slagroom

SPEKKOEK  |  4,50 
met pistache-ijs en slagroom

CRÊPES REGTE HEI  |  5,95
crêpes met bosvruchten en yoghurt

PANNA COTTA TRIO  |  5,95
Italiaans nagerecht in drie heerlijke smaken

KAASPLANKJE  |  8,50
speciaal samengesteld door Kaas & Meer, voor twee personen

Nagerechten
Desserts



Heeft u een allergie / voedselintolerantie? Meld het aan onze 
bedrijfsleiding! Deze persoon kan u de allergenen gids 
overhandigen en contact maken tussen u en de keuken. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie / voedselinto- 
lerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit 
100% uit te sluiten.

Allergie / voedselintolerantie

Informatie

Wij hebben Butlaroo als extra dienst toegevoegd om u als gast 
nog beter van dienst te kunnen zijn tijdens drukke periodes.
Butlaroo is een app die u op uw telefoon kunt downloaden. Na 
deze download komt er een eigen bestelplatform voor uw tafel 
berschikbaar.  Als uw tafel is voorzien van een sticker kunt u via 
de QR code zelf een bestelling invoeren. Waar u rekening 
mee dient te houden is dat iedere QR code een tafel 
vertegenwoordigd. Dit betekent dat als u meerdere tafels aan 
elkaar zet, dat u maar 1 QR code hoeft te gebruiken. 
De bestellingen die u via de ober / serveerster plaatst komen op 
dezelfde rekening te staan.  Bij twijfel vraag het de ober /
serveerster, die heeft direct inzicht in de bestellingen.

Butlaroo  |  Plaats via een app zelf uw bestelling! 



Onze multifunctionele gelegenheid is geschikt voor zowel kleine 
als grotere feesten. Dit omdat ons gehele pand in delen op te 
splitsen is, tot wel vier verschillende ruimten. Er zijn dus vele 
mogelijkheden om uw feest compleet naar uw idee, met de  
gewenste sfeer en naar de juiste privacy in te richten. 

De door u gekozen ruimte is altijd apart te betreden en boven-
dien zijn de sanitair groepen afzonderlijk bereikbaar. Daarnaast 
heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken 
van ons (deels overdekt) terras zodat 
u uw gasten met goed weer 
eventueel ook buiten kunt ontvangen.

Den Overkant ligt aan de doorgaande weg in het centrum van 
Riel, prachtig gelegen tegenover het natuurgebied ‘De Regte 
Heide’. Dit maakt het de ideale locatie voor een onvergetelijke 
huwelijksdag.

Zowel voor de receptie, het diner als een fantastisch avondfeest 
kunt u bij ons terecht. Er is een ruim terras, deels overkapt en een 
speeltuin voor de kinderen. De grote eigen parkeerplaats biedt 
veel ruimte voor uw gasten. Of u nu op zoek bent naar een
geschikte locatie voor een 
personeelsfeest, vergadering, 
afscheidsparty, clubavond, verjaardag, 
huwelijksfeest, gouden bruiloft 
of wat voor feest dan ook, 
Den Overkant leent zich bij uitstek
met zijn multifunctionele 
gelegenheid.

Feestzaal Den Overkant

Trouwlocatie Den Overkant

Feesten & Partijen

Trouwlocatie

Feestzaal



Bezoek denoverkant.nl

Like ons ook op Facebook: /EetcafeDenOverkant

Direct
online

reserveren

via onze 

website!



Meer info: www.denoverkant.nl

Onze eerlijke producten worden 
geleverd tegen een ( h ) eerlijke 

prijs. Onderstaande leveranciers 
zijn zorgvuldig door ons 

voor u geselecteerd.

Keurslagerij van Hest
Vis en Meer (op de grens)
Fokkerij van ‘t Zandeind

Bakkerij van der Bruggen
Kaasspecialist Kaas & Meer

Aspergeboerderij Familie Leyten, 
Breehees

Eet
smakelijk!

• Wij werken met leveranciers 
 uit de directe omgeving.

• Wij heel zorgvuldig omgaan met uw    
 voedselallergie en voedselintolerantie.

• Wij onze benodigde energie zelf  
 opwekken d.m.v. zonnepanelen.

• Wij de ideale trouwlocatie zijn voor een   
 onvergetelijke huwelijksdag.

• Onze menukaart regelmatig wisselt  
 met een uitgebreide keuze aan gerechten.

Wist
u dat!


