
Eten, Drinken, Feesten,  
Fietsen, Wandelen 

& Catering aan ’t water



Het verhaal van Den Thijs begint ergens eind 19e eeuw. In 1887 was er al 
sprake van een herberg die op de plek stond waar je nu brasserie SAS 9 
vindt. Achter de tap stond toen een zekere Henricus Vandenbosch. 

Het was een tijd waarin het Kanaal Bocholt-Herentals nog druk bevaren 
werd. De hardwerkende voerlui maakten graag gebruik van een café met 
overnachtingsmogelijkheden.

De dochter van Henricus Vandenbosch trouwde met Amandus Veraghtert. 
Hij werd ook wel ‘oude Thijs’ genoemd. Amandus spijkerde een bord aan de 
muur met als leuze ‘Ge moet niet verder stappen, Den Thijs zal wel tappen’. 
De naam ‘Den Thijs’ werd toen al gebruikt. Maar niemand weet precies waar 
de naam echt vandaan komt. Dat blijft een mysterie. 

Het spoor loopt verder via de zoon van Amandus. Josephus Ludovicus 
Veraghtert trouwde met Bertha Huysmans. Josephus, alias Jef, werd 
ook Tep van den Thijs genoemd. Het echtpaar kreeg twee zonen en twee 
dochters. Jef werd net na WO II sluiswachter. 

Vervolgens trad de oudste dochter van Tep en Bertha in het voetspoor van 
haar ouders. Marth Veraghtert nam het café in 1984 over. Ze trouwde met 
Roger Denolf. Samen vormden ze de bruine kroeg om tot een moderner café. 
Het oude gezegde kreeg een nieuwe invulling: ‘Ge moet niet verder stappen, 
Marth van Den Thijs zal wel tappen’.

Eind januari 2007 namen Marth en Roger afscheid van Den Thijs. Voor de 
eerste keer namen kroegbazen van buiten de familie de populaire afspanning 
in het Gebeunt over. 

De brasserie verwisselde drie keer van waarde en kwam in 2019 in handen 
van de familie Quivreux. Deze ondernemersfamilie heeft ruim 40 jaar 
ervaring in de horeca.

Pieter is als derde generatie Quivreux vastbesloten om van Den Thijs opnieuw 
een ware trekpleister te maken. Tijdens de coronacrisis gaf hij Den Thijs een 
complete make-over en vormde die om tot een hippe zaak voor jong en 
oud. Toch zullen ze het roemrijke en gastvrije verleden van deze historische 
brasserie nooit vergeten. Want net zoals toen voelt ook vandaag iedereen 
zich welkom in Den Thijs. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven.

Een nieuwe episode in het verhaal Den Thijs is aangebroken!

Geschiedenis



Borrelhapjes
Portie kaas € 8,00 
Portie salami € 8,00
Portie olijven  € 7,50
Portie koud gemengd  € 11,00
(kaas, salami, olijven)  

Portie bitterballen  € 8,50 
Portie loempia’s € 8,50
Portie kippeboutjes  € 10,00
Portie calamares  € 10,00
met verse tartaar

Portie warm gemengd (16st) € 16,00

Broodjes (wit, bruin, boerenboord)*

Kaas € 6,30 
Hesp € 6,30
Den Thijs   € 9,00
(kruidenkaas, gerookte zalm, rode ui)

Prepare  € 7,80
Martino € 8,80
Kip curry huisgemaakt  € 8,50
Vleessalade huisgemaakt  € 8,50
Gezond  € 6,80

Supplement groentjes   € 3,00
* vrij-zat- en zondag tot 17h00

Ontbijt (10h00-11h30 enkel op reservatie)

• Verschillende broodsoorten, croissantje en 
koffiekoekje.

• Mengeling franse kaas, jonge kaas, hesp, 
parmaham, gerookte zalm  

• 3 vers huisbereide salades  
• Yoghurt met vers fruit   
• Keuze uit: omelet met spek, spek met ei, 

omelet natuur   
2 tassen koffie*/thee, vers fruitsap € 21,00
*supplement latte, koffie verkeerd,  

cappuccino € 0,50
Ontbijt met cava € 26,00

Fingerfood
Tapasplank 2p (tot 17h00)  € 22,00
Tapasplank 4p (tot 17h00)   € 32,00 
Croque uit vuistje     € 6,00
Nacho’s Den Thijs (tot 17h00)    € 
13,00
( kipreepjes, tomaten, bieslookdressing,  
cheddar, jalapeno pepers)

Toasts/eiergerechten *
Toast kannibaal  € 13,30
Toast champignon  € 15,00 | € 16,50
(gebakken of room) 
Toast gerookte zalm  € 14,80
Omelet natuur   € 9,00
Omelet Den Thijs  € 14,80
(ei, spek, ui, tomaat, champignons, kaas)  

Uitsmijter kaas  € 13,00
Uitsmijter hesp  € 13,00
Uitsmijter kaas + hesp  € 14,50
Toast gerookte zalm  € 14,80

* vrij-zat- en zondag tot 17h00

Croque’ s
Croque uit vuistje  € 6,00 
Monsieur € 9,80
Hawai met verse ananas  € 12,30
Den Thijs  € 14,50
(kruidenkaas,gerookte zalm,
rode ui,verse tartaar) 

Vidée   € 14,50 
Bolognaise    € 14,00
Veggie    € 12,50
(tomaat,mozarella, pesto)



Salades
Salade ambachtelijke kaaskroketten  € 18,30
Salade ambachtelijke garnaalkroketten  € 21,50

Salade duo € 20,50 
(ambachtelijke garnaal- & kaaskroketten)

Salade geitenkaas met spekjes  € 21,00
(De Polle)

Caesar salade   € 21,00
Salade scampi met spek en appeltjes   € 21,00

Verse pasta’s
Spaghetti bolognaise  € 15,80
Carbonara € 19,00 
Gerookte zalm € 21,50
Lasagne € 17,50 
Vegetarische lasagne € 17,50

Wokgerechten 
Wok kip  € 22,00
Wok scampi  € 22,00
Wok surf & turf  € 23,00
Wok vegetarisch  € 21,00

Burgers  
(Ierse rib-eye met gekruide frietjes)

Classic  € 18,80
(burger, spek, ui, sla, tomaat) 

Cheese € 19,80
(burger, spek, cheddar, sla, tomaat) 

Den Thijs € 23,00
(2 burgers, cheddar, sla, tomaat,ui,spek)

Vleesgerechten
Vidée € 21,00 

Stoofvlees € 20,00 
met bruin bier

Ribbekes Den Thijs € 24,20
Steak Belgisch wit blauw   € 27,00
Ierse Rib Eye 350gr * € 32,00
Filet pur 250gr*  € 35,00
Varkenshaasje 250gr* € 25,50
Ossetong in Madeira € 27,00
Lamskroontje mosterdsaus € 34,00

• *sauzen: pepersaus, champignonsaus, 
verse béarnaise  

• koude of warme groenten  

Visgerechten*
Kabeljauw € 27,50
warme groentjes en witte wijnsaus 

Zalm € 26,00
warme groentjes en verse béarnaise

Scampi’s 9st  € 25,00
lookboter, lookroom, curryroom

Den Thijs 9st  € 26,00 
Vispannetje  € 28,80 
met witte wijnsaus  

• frietjes, kroketjes, puree  

Voorgerechten 
Rundscarpaccio handsgesneden € 17,50
Vitello tonato   € 17,50
Ambachtelijke kaaskroket 1st € 9,80
Ambachtelijke kaaskroket 2st € 14,30
Ambachtelijke garnaalkroket 1st € 11,80
Ambachtelijke garnaalkroket 2st € 17,30
Duo kaas & garnaalkroket   € 16,50
Scampi 5st € 16,50
lookboter, lookroom, curryroom

Scampi  Den Thijs 5st € 17,50

Dagmenu *
dagsoep*hoofdschotel*koffie € 20,00

* vrij-zat- en zondag tot 17h00



Kindergerechten 

(tot 12 jaar)
Curryworst met frietjes  € 9,50
Bitterballen met frietjes € 9,50
Kipnuggets met frietjes  € 10,00
Stoofvlees met frietjes € 12,00
Vidée met frietjes  € 12,00
Spaghetti bolognaise € 10,00

Desserten
Gebak  € 5,00
Tiramisu € 8,00
Crème brûlée`
 € 8,00
Brusselse wafel  
   Met bloemsuiker € 6,00
   Met ijs  € 7,50
   Met vers fruit € 9,00

Schepijs 
   Dame Blanche € 7,40
   Coupe vanille  € 6,00
   Coupe vers fruit  € 9,00
   Banana split € 8,50
   Coupe advokaat  € 9,00
   Kinderijsje € 4,00

Supplement slagroom € 1,40
Supplement chocoladesaus € 1,70

Eten, drinken &
genieten aan ‘t  
water



Onze feestzaal heeft alles in zijn mars om je een geweldige tijd te 
bezorgen. Hij ligt omsloten door een prachtige, groene omgeving aan 

het kanaal. Een unieke locatie om je gasten te verwelkomen.

Feestje te vieren?

De zaal biedt ruimte aan 80 gasten. 
Feestje zonder stoelen? Dan kun je zelfs 
130 personen uitnodigen.

Den Thijs is goed toegankelijk voor 
iedereen, ook voor mensen die minder 
mobiel zijn.

Er is een ruime parking voor zowel 
wagens als fietsen.

Via het grote schuifraam loopt de 
feestzaal naadloos over in een  
omheinde privétuin.

De troeven: 



Openingsuren

10h00 tot 23h00

Di, woe, do, zon
keuken tot 20h00

kleine keuken tot 20h30
 

Vrij-zat
keuken tot 20h30

kleine keuken tot 11h00

Maandag gesloten 


