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Aperitiefhapjes Om op te warmen
Apero luxe ovenhapjes
10.50 €/12 stuks
Mini worstenbroodjes
10.20 €/12 stuks
Mini pizza
6.95 €/ 8 stuks
Mini videe kip
10.20 €/12 stuks
Apero kippenboutjes
9.50 €/12 stuks
Tapasschotel
29.50 €/ 4 pers.

voorgerechten
Klassieke grijze garnaal cocktail 7.40 €/stuk
Heerlijke rundscarpaccio
8.25 €/stuk
afgewerkt met de nodige garnituren

Scampi’s in pittige paprikasaus
Verse kaaskroket
Verse garnaalkroket
Mini vispannetje

7.40 €/p.p.
1.60 €/stuk
2.75 €/stuk
7.35 €/stuk

(te bestellen vanaf 1 liter)

Boschampignonroomsoep
Aspergeroomsoep
Tomatenroomsoep met balletjes
Kippenroomsoep

12.50 €/pp
11.20 €/pp
12.50 €/pp

Scampi in duivelssaus
Zalmmoot

11.75 €/pp
10.95 €/pp

in romige jullienne groenten

Vlees- en wildsuggesties
voor de hobbykok.
Kalkoenrollade
Varkensruggebraad
Varkenshaasje
Lamskroontje, Lamsfilet
Kalfsfilet, Kalfsgebraad
Ossenhaas, Rosbief
Fazantfilet, Everzwijnfilet
Hertenkalffilet
Hazenrugfilet
Bosduiffilet.
Tevens zijn alle andere
wildsoorten verkrijgbaar.

(per 2 pers. te bestellen)

Varkenshaasje
Kipfilet
Varkensgebraad
Kalkoengebraad
Gevulde kalkoenrollade
Tamme eendenfilet
Parelhoen suprème filet
Hazerugfilet
Wildstoofpotje
Kalkoenstoofpotje
Rundsstoofvlees
Zoetzure kipreepjes
Indische kip
warme Sauzen

per 400gr. (2 pers.) te bestellen

6.25 €/p.p.
5.95 €/p.p.
4.95 €/p.p.
5.95 €/p.p.
6.95 €/p.p.
10.90 €/p.p.
11.75 €/p.p.
15.50 €/p.p.
6.75 €/p.p.
5.50 €/p.p.
5.50 €/p.p.
6.20 €/p.p.
6.75 €/p.p.
12.80€/kg

4.55 €/l.
4.10 €/l.
4.10 €/l.
4.10 €/l.

Hoofdgerechten Vis
Tongrolletjes in kreeftensaus
Visserspotje
Kabeljauwhaasje
met grijze garnalen en prei

Hoofdgerechten Vlees

champignonroomsaus, peperroomsaus,
wildsaus, béarnaisesaus, mandarijnsaus,
fine champagnesaus.

Feestelijke soepen
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Bijgerechten
Verse aardappelkroketjes
Aardappelgratin
Krielaardappeltjes
Aardappelpuree
Wortelpuree

2.60 €/10stuks
5.40 €/2 pers.
4.50 €/2 pers.
4.20 €/2 pers.
4.20 €/2 pers.

Koude Sauzen (te bestellen per 200gram)7.20€/kg

Cocktail, tartaar, curry, mayonaise,
looksaus, zigeunersaus en barbecuesaus
Verse groentenschotels

(per 2 of 4 pers. te bestellen)

Koude groentenschotel

5.75 €/p.p

Optioneel
Italiaanse pasta
Gestoomde boontjes

15.95 €/kg
8.50 €/kg

Huisbereide aardappelsalade
Pastasalade met hesp
Rauwkostsalade van het huis
Geraspte worteltjes
Gesneden Provençaalse tomatenmix
Slamengeling
Gesneden komkommer
Knapperige rauwkostmix

Warme groentenschotel
(per 2 of 4 pers. te bestellen)

6.50€/pp

Gekarameliseerd witloof, jonge worteltjes
en erwtjes, spruitjes uit de wok,
boontjes in een jasje van gerookt spek,
ratatouille van winterse stoofgroenten

Grillgroentjes
Zelf nog eventjes aan te bakken of wokken
Heerlijke groentenmix
(soja, peul, broccoli, wortel en chioggia biet)
Heerlijke champignonmengeling
3 kleuren paprika
Wok assortiment
(witte kool, wortel, rode ui en paksoy)
Gegaarde cujun patatjes met spek

Volledig ovenklaar
per 2 of 4 pers. te bestellen

Feestelijk gevogelte
Hoevekip 3.90 €/kg
Verse kalkoen in de been 5.50 €/kg
Kalkoenrollade in netje 11.95 €/kg
Gevulde hoevekip (4 tot 6 pers.)
37.50 €/stuk
Gevulde kalkoen (6 tot 10 pers.)
57.50 €/stuk
Gevulde kalkoenrollade
15.50 €/kg
Deze zijn gevuld met een heerlijke vulling
van kippengehakt
verrijkt met verse champignons, room,
peterselie en een vleugje cognac.
Deze producten zijn ovenklaar.

6.50 €/p.p.

Winterbarbecue
vleespakket
8.20€/pp
Bbqworst,
gemarineerde rundstournedos,
ovengebakken sparerribbetje
(3 beentjes),
gemarineerde kipfilet

Om alles vlot te laten verlopen willen wij u
meedelen dat er aan het assortiment
geen wijzigingen kunnen worden toegestaan.
Het is wel steeds mogelijk om extra soorten
vlees er bij te krijgen en dit zal dan apart
worden meegegeven.

Charcuterieschotel
(vanaf 4 pers.)
9.35 €/pp
Ong. 300gr./pp

Een ruim gevarieerde schotel met vleeswaren,
kaas en huisgemaakte slaatjes.

Kaasschotel
(vanaf 4 pers.)
Assortiment met voornamelijk franse kazen
afgewerkt met noten, druiven en rozijnen.

Fondue (vanaf 2 pers.) • 9.75€/pp
Rundstournedos, varkenshaasje, kip krokant,
chipolataworstje, trio van gepaneerde balletjes,
kalfsgehakt in een jasje van gerookt spek.

Hoofdschotel = 350gr pp 10.35€/pp.
Dessert = 200gr pp 8.35€/pp

Kinderfondue • 4.50€/pp
Gepaneerde gehaktballetjes, kippenblokjes,
kalfsworstjes, lolly
Gourmet (vanaf 2 pers.) • 9.75€/pp
Rundstournedos, varkenshaasje, kipfilet,
Breydelspek, kalfsworstje, cordon bleu,
kippenburgertje
Kindergourmet • 5.00€/pp
Kipfilet, kippeburgertje, kalfsworstje,
spekje, lolly
Steengrill (vanaf 2 pers.) • 9.75€/pp
Chateaubriand, varkenshaasje, kipfilet,
kalfsfilet, kalfsworstje, lamsfilet,
Breydelspek, pitavlees
Wildgourmet (vanaf 2 pers.) • 15.45€/pp
Reefilet, hertekalffilet, everzwijnfilet,
fazantfilet, bosduiffilet, eendenborstfilet
TepanYaki (vanaf 2 pers.) • 10.50€/pp
Gemarineerde chateaubriand, gemarineerde
scampibrochette, gemarineerde kipfilet,
gemarineerde lamsfilet, gemarineerd pitavlees,
gemarineerd varkenshaasje, Breydelspek
en gemarineerde zalmfilet

Desserten (vanaf 2 pers.)
Tiramisu
Panna Cotta met rode vruchtencoulis 		
Gele rijstpap 		
Witte roomrijst 		
Chocolade mousse 		
Trio van mini desserts 		
Verse fruitsla 		
Kaas dessert = 200gr per persoon		

3.00 €/st
3.00 €/st
1.90 €/st
2.40 €/st
3.00 €/st
5.75 €/st
2.40 €/st
8.35 €/pp

Uw feest is onze zorg!!!
Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u
graag om 1 week vooraf te bestellen
en uw bestelnummer bij afhaling in te leveren,
om vergissingen te vermijden.
Dank u voor uw begrip.
Wij wensen u alvast een prettig eindejaar en
een voorspoedig

2021

Vanwege het ganse team.

Koud buffet
(min. 6 pers.)
25.00€/pp
Duet van gerookte makreel en forel,
tomaat vergezeld van heerlijke grijze garnaal,
varkensgebraad, gepocheerde zalm met
huisbereide cocktailsaus, kippenboutjes,
Ardeense ham met meloen,
asperges in een jasje van beenham, `
heerlijke tonijn op een bedje van perzik
en gevulde hoeve-eitjes mooi op
een schotel gegarneerd
Breugheltafel
(min. 6 pers.)
19.50€/pp
Tomatenroomsoep, gebraden kippenbillen
gebakken zwarte beuling, ribbetjes van het huis
frikadelletjes met krieken,
huisbereide videe, huisbereide appelmoes,
heerlijke gele rijstpap
Bij de buffetten indien gewenst mogelijkheid
om groenten en broodassortiment bij te bestellen.

Openingsuren
21/12: 8.00 tot 18.00u
22/12: 7.30 tot 12.00u
23/12: gesloten
24/12: 7.30 tot 13.00u (bestellen tot 19/12)
25/12: bestellingen afhalen van 10.00 tot 12.00u
26/12: 7.30 tot 12.00u
27/12: 7.30 tot 12.00u
28/12: 8.00 tot 18.00u
29/12: 7.30 tot 12.00u
30/12: gesloten
31/12: 7.30 tot 12.00u (bestellen tot 25/12)
01/01: gesloten
02/01: gesloten
03/01: 7.30 tot 12.00u

Scan de code en Bestel nu ook online!
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