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Aperitiefhapjes:

Assortiment warme hapjes…………………..………9.5€/12stuks
Scampi’s met gerookt spek ……………………….... 7.6€/6stuks
Ovengebakken kippenboutjes …………………...... 7€/10stuks
Assortiment vegetarische hapjes …….………... 9.5€/12stuks
Gegratineerde oesters …………………………..…..... 14€/6stuks
Bordje tapas ………………………………………….......... 6.5€/pers.
Voor uw toastjes en doe-het-zelvers onder u
Toastjes-huisbereide feestsalades-huisbereide rillette-
diverse huisbereide wildpatés-mousses-foie-gras
met bijpassende confijten.

Koude voorgerechten:

Huisbereide wildpaté’s met slaatje en uienconfijt  10€/pers.
Ganzenlever met framboos,mango en peperkoek 16€/pers.
Gastronomisch bordje gevuld met delicatessen…12€/pers. 
Gemarineerde zalm met honing mosterd saus… 11€/pers.
Halve kreeft belle-vue …………………………………...... 18€/pers.

Soepen:
Populaire roomsoep van verse tomaat en balletjes …. 5€/L
Courgettesoep met ricotta en munt…………….…………… 5€/L
Knolseldersoep met zalmsnippers………………….…......... 6€/L
Kreeftensoep van het huis ……………………….….............. 8€/L
Romig soepje van kabeljauw en garnalen ………….….. 6.5€/L



Warme voorgerechten:
Vispannetje van het huis… .................................. 10€/pers.
Huisgemaakte garnaalkroket op groentenbedje .... 9€/pers.    
Tongrolletjes met prei, asperges, garnaaltjes………11€/pers.
Scampi’s van de chef ………….……………………………..9.5€/pers.
Sint-jakobsschelp met garnaaltjes en groentjes…. 10€/pers.  
Koninginnenhapje met vol au vent ………………........ 5€/pers.   
Zalm met asperges en hollandaise saus………..… 11.5€/pers.
Vispannetje van de chef………………………………………10€/pers.



Hoofdgerechten met vis:

Groenlandse heilbotfilet met tuinkerssaus……………16€/pers. 
Zeetongrolletjes met prei ,asperges ,garnaaltjes.17.5€/pers.
Zalmfilet met  asperges en hollandaise saus.…..15.5 €/pers. 
Vispannetje van het huis...................................... 15€/pers.
Paling in ‘t groen …………………………………….……..…. 18€/pers. 

Varkenshaasje duroc met streekbiersaus.…........... 15€/pers.
Tournedos van kalkoen met paddenstoelensaus 14.5€/pers.
Parelhoenfilet  met witte druiven en knolselder…. 16€/pers.
Hertenfilet met calvadossaus………………….…...….. 19.7€/pers.
Fazantfilet  grand- veneur&chutney van appel……. 16€/pers.
everzwijnfilet met wildaus…………..……………...…... 17.5€/pers.

Bij al onze hoofdgerechten zijn 7 soorten groenten,
kroketjes of hertoginnenaardappelen in de prijs 

inbegrepen

Hoofdgerechten met vlees:



Gerechten per kg te verkrijgen:
Stoofpotje van kalkoen van het huis……..…….…….... 17€/kg.
Stoofpotje van wild ………………………………………….….. 20€/kg.
Stoofpotje van boterzachte varkenswangen …….…. 17€/kg.
Jachtschotel  met everzwijn……………….……………...... 21€/kg.

Apart te verkrijgen:

Warm groentenassortiment ..…………………..….….. 4.5€/pers.
bestaat uit:
Appeltjes met veenbessen, champignons, spruitjes,
wortelen, witloof, boontjes met spek en zilveruitjes. 

Aardappelbereidingen:

Verse kroketten ……………………………………….…... 0.30€/stuk.
Hertoginnenaardappelen ………………………..……………. 7€/kg.
Gratinpatatjes …………………………………............... 4.5€/500gr.

of 9€/kg.
Fruit:

Opgevulde appel met veenbessen …………............. 2€/stuk.



Menu’s   
Menu 1 ……………………………………………… 27€/pers.

Assortiment warme hapjes
Tomatensoep met balletjes
Scampi’s van de chef
Tournedos van kalkoen met paddenstoelensaus

Menu 2 ………………………………………....... 29€/pers. 
Assortiment warme hapjes
courgettesoep met ricotta en munt
Vispannetje
Varkenshaasje duroc met  streekbiersaus

Menu 3 ……………………………………………… 31€/pers.
Assortiment warme hapjes
Gastronomisch bordje
Knolseldersoep met zalmsnippers
fazantfilet  grand -veneur met chutney van appel

Kindermenu …........................................ 8€/pers.
Tomatensoep met balletjes
Vol au vent met kroketjes of puree patatjes

Dessert apart te verkrijgen 
Verrassingsdessert van de chef………………………... 6.5€/pers.
verrassingsglaasjes met vers fruit…………………........ 6€/pers.
Ijsstronk vanaf 4 personen……………………………......…6€/pers.



Apart te verkrijgen:
Wild:

Hazenrug, hertenfilet, hertengebraad, everzwijnfilet,
fazant, fazantfilet, reebokfilet, foie gras, 

stoofvlees van everzwijn, hert en reebok
Lam:

Lamsfilet, lamskroon, lamsbout,
lamsragout, lamszwezerik

Rund:
Filet puur, rosbief, rundstong, tournedos

Kalf:
Kalfsgebraad, kalfsfilet, kalfssneetjes

Varken:
Gebraad, haasje, wangetjes, kroon

Konijn:
Konijn, konijnbillen

Paard:
Filet puur, stoofvlees

Gevogelte:
Kip, kipfilet, kalkoen, kalkoenfilet, eend, eendenfilet, 
kwartel, duif, piepkuiken, parelhoen, parelhoenfilet

Vullingen:
Gevuld kalkoengebraad met delicatessenfarce ……. 17€/kg
Feestkalkoen gevuld met feestdelicatessen
min. 3.5kg ……………………………………………………………. 15€/kg 



Gezelligheidsschotel:
Teppanyaki natuur of gemarineerd …..… 13€/pers.
Lamskotelet, biefstuk, kalfssneetje, varkensmedaillon,
worstje, saté, hamburger, kippenfilet, kalkoenfilet 

Teppanyaki deluxe natuur of gemar. ….. 17€/pers. 
Kalfssneetje, biefstuk, lamskotelet, saté, varkenshaasje,
zalmfilet, scampi’s, kabeljauwhaasje met spek
Gourmet of steengrill ............................ 10€/pers.

Biefstuk, kipschnitzel, lamskotelet, blinde vink,kalfsburger,   
satéstokje, chipolata, schnitzel met pannenkoekendeeg.
Gourmet deluxe met wild ………..…..…. 16.5€/pers.

Biefstuk, lamskotelet, kalfssneetje, varkenshaasje
parelhoenfilet, eendenfilet, everzwijnfilet, fazantfilet,
met pannenkoekendeeg. 

Fondue ……...…………………………………...... 9.5€/pers.

Kindergourmet ………………………………..…… 5€/pers. 
Chipolata, hamburger, kippenfilet, schnitzel

Rundsvlees, varkensvlees, kippenfilet, blinde vink,
spekballetje, assortiment gekruide balletjes
Kinderfondue…………………………………..... 4.7€/pers.

Kippenfilet, 5 gekruide balletjes

Extra te verkrijgen
Gekruide balletjes ………………….…………..... 9.95€/kg



Raclette ..…………………………………..…….... 16€/pers.
Raclette smeltkaas, téte de moine vergezeld met 
fijne vleeswaren, krielpatatjes, stokbrood,  
champignons, paprika, zilveruitjes en augurk
Wok …………………………………………....….. 18.8€/pers.

Voorgerecht scampi’s met brood 
Hoofdgerecht 3 heerlijke gerechten met vlees,
pasta en groentjes

Aardappelsalade en pastasalade ................ 3€/pers.
Koude groenteschotel ……………………........ 4.8€/pers.

Apart te verkrijgen:

Bij al onze schotels zijn de sauzen 
in de prijs inbegrepen



Buffetten: 
Vleesbuffet (vanaf 4 personen) ………..…. 18€/pers.

Opgevulde tomaat met slaatje van de chef
Italiaanse ham met meloen
Gebakken kippenbout
Gekookte ham met asperges
Paté van de chef
feestelijk gevuld gebraad
Italiaanse salami
huisbereide coppa
Aardappelsalade en pastasalade
Groenteschotel, sauzen brood en boter

Koud buffet deluxe(vanaf 8 personen) 26.95€/pers.

Gekookte zalm
Tomaat garnaal
Gerookte zalm en heilbot
Gevuld eitje met krab, scampi’s
Gebakken kippenbout
Huisbereide feestpaté
Italiaanse ham met meloen
Gekookte ham met asperges
Feestelijk gevuld gebraad
Aardappelsalade en pastasalade
Groentenschotel, sauzen, brood en boter



Schotels: 
Breughelschotel (vanaf 10personen) …..… 19€/pers. 

Koud: Paté, boerenkop, gebraad, droge worst, 
gekookt spek, gerookte ham, beenham, abdijkazen
appelmoes en kriekjes
Warm: Witte en zwarte pensen, ballekes,  gebakken 
kippenbout, frans brood en boter.
Rijstpap, vlaai en appeltaart.
Charcuterieschotel ..…………………..….…... 11€/pers.

Beenham, kippenfilet, cobourg, Italiaanse ham, 
paté, salami, gebraad, filet de sax, fricadon, slaatjes van de  
chef & brood. Dit alles gegarneerd met vers fruit.

Gegarneerde zalmschotel ……………….….. 17€/pers.
Gekookte zalm, tomaat garnaal, gerookte forel,
gevuld eitje met krab en gegarneerd met groentjes
sausjes & brood.

Kaasschotel als hoofdgerecht 300gr . 12.5€/pers.
Gegarneerd met vers fruit, druiven, noten,
gedroogde vruchten  en rozijnen.

Kaasschotel als dessert  175gr ……….... 9.95€/pers.
Gegarneerd met vers fruit, druiven, noten,
gedroogde vruchten  en rozijnen.



Verrassingsmand klassiek ……………..…….. 62€/stuk
Met 60 mini sandwiches met beleg naar keuze.
Verrassingsmand dafinesse …………..…….. 65€/stuk

Rijkelijk gevuld assortiment van 60 mini sandwiches 
en pistolets. 
Extra mini sandwich of pistolet ………..... 1.2€/stuk



Groenten en fruit.
Vergeet uw groenten en fruit ook niet tijdig te bestellen!!
Brood, broodjes, pistolet, …..

Pistolet: witte, bruine, keizer (wit en grof), tijger en vloer,
ook te verkrijgen in mini-formaat.
Muesli bol, pompoenpistolet, waldcornpunt, piccolo 
wit en  grof.
Sandwiches: wit en grof ook in mini -formaat.
Rozijnenbol, karrewiel 7 of 15 pistolets wit of grof, 
margriet wit of grof.
Stokbrood: wit, grof en meergranen
Ciabatta, ciabatta met olijven, speltstokbrood
Rozijnenbrood, notenbrood enz.… 
Voor gebak/taarten/confiserie /roomijs en buches

Vraag naar de folder bij ons in de winkel
Ook groot assortiment boterkoeken verkrijgbaar 

bestel ze tijdig!!!



Winterbarbecue paket……………………..…. 26€/pers.
gemarineerd kippenhaasje
Barbecueworstjes
Gemarineerde lamskotelet
Steak van de chef
Scampi brochette

kalfssneetje
fazantfilet
Parelhoenfilet
Hertenbiestuk
Dit zijn allemaal kleinere porties daarom meer stukjes.
Warme groenteschotel, gebakken krieltjes en warme  
sausjes.



Feesten
Wij verzorgen ook uw feestjes 

heel het jaar door!
Barbecues/verjaardagen/communies/  
huwelijken/recepties/feestbegeleiding

Prijzen om feesten te 
begeleiden 

en/of te verzorgen 
zijn bespreekbaar in de 

winkel.



Suggesties voor communie- en 
lentefeest

(bestel tijdig)

Koud buffet 26.9€/pers. (vanaf 10 personen)
Gekookte zalm
Tomaat garnaal
Gerookte zalm en heilbot
Gevuld eitje met krab, scampi’s
Gebakken kippenbout
Huisbereide feestpaté
Italiaanse ham met meloen
Gekookte ham met asperges
Gebakken rosbief en varkensgebraad
Aardappelsalade en pastasalade
Groenteschotel, sauzen brood en boter.

Communiemenu 32€/pers. (vanaf 10 personen)

Assortiment hapjes  
Vispannetje 
Aspergesoep 

Varkenshaasje met champignonsaus, groentjes  
en kroketjes of hertoginneaardappelen.

Ijslam of dessertenbuffet.



Barbecuemenu: ………………………….……… 26€/pers.
Barbecuehapjes
Zalm in papillot met groentjes en brood
Barbecueworst, steak van de chef, kippenfilet
Koude groenteschotel, aardappelsalade, 
pastasalade en sausjes
Ijslam of dessertenbuffet

Ook kinderbarbecue verkrijgbaar vraag ernaar!

Paëlla ………………………………………….......... 17.5€/pers.
Paëlla Royal ………………………………………...... 21€/pers.
Wok met vlees ……………………………………. 17.5€/pers.
Wok met vis en vlees ………………………..… 19.9€/pers.

Wij maken ook Italiaanse of Mexicaanse buffeten  
warm & koud en dessert vraag ernaar in de winkel !

Wilt u eens iets anders? Wij doen ook aan show  
cooking en dit in een grote reuzenpan!



Suggesties voor de barbecue
Pakket 1 ..…………………………………..…..…. 5.5€/pers.

Barbecueworst, saté, gemarineerde kippenfilet
Pakket 2 ..…………………………………………..…. 7€/pers.

Steak van de chef, ribbekes, barbecueworst, saté
Pakket 3 ..……………………………………..………. 8€/pers.

Western steak, varkenshaasje, barbecueworst, kippensaté
Pakket 4 deluxe .…………………………..……. 9.5€/pers.

Entrecote gemarineerd, lamskotelet, scampibrochette,
Kippenhaasje, varkensmedaillon
Groenteschotel ……..…………………........... 8.5€/pers.

Sla, tomaat, komkommer, wortel, boontjes van de chef
kilo killer, vlaams gezond, rode bietsalade, feta salade,  
aspergesalade, aardappelsalade,  
pastasalade, rijstsalade en sausjes.
Barbecue naar keuze:

Barbecueworst, chipolata, merguez, trio worstjes, 
grillworst, kippenfilet, kippenbout, kippenhaasje, 
kippensaté, kalkoensaté, varkenssaté, mignonet, haasje, 
spiering, spare-ribs, spek, rundssaté, steak van de chef, 
western steak, côte à l’os, entrecote, lamskotelet,  
lamsbiefstuk, lamsburger, lamssaté, visbrochet, 
scampibrochette, zalm in papillot, veggie burger, …….

En er zijn nog veel 
meer specialiteiten, 

vraag ernaar!



Barbecuepaketten
Pakket A 5 kg………………………………………………… 56€

1 kg barbecueworst
1 kg varkenssaté gemarineerd
1 kg steak van de chef
1 kg ribbekes
1 kg gemarineerde kippenfilet

Pakket B 6 kg………………………………………………… 62€
1 kg barbecueworst
1 kg gemarineerde rundssaté
1 kg spare ribs
1 kg barbecueburgers
1 kg kippenboutjes
1 kg gemarineerd spek
Pakket C 5 kg deluxe…………………………………..... 90€

1 kg gemarineerde lamskoteletjes
1 kg varkenshaasjes gemarineerd
1 kg côte à l’os
1 kg kipfilet gemarineerd
1 kg kalfssteaks gemarineerd



Geldig van 1/12/2019 tot 1/12/2020
Gooi deze folder niet weg, geldt het hele jaar door!

Prijzen zijn onder voorbehoud van de 
marktschommeling!

Onze openingsuren tijdens de feestdagen
Zaterdag 21-12                                                              7u30 tot 16u00
Zondag 22-12 & maandag 23-12                               7u30 tot 12u30
Dinsdag 24-12                                                                 7u30 tot 17u00
Woensdag 25-12                                                           7u30 tot 12u30                   
Donderdag 16-12 & vrijdag 27-12                             7u30 tot 12u30                                                

13u30 tot 18u30
Zaterdag 28-12                                                                7u30 tot 16u00
Zondag 29-12 & maandag 30-12                                 7u30 tot 12u30
Dinsdag 31-1                                                                    7u30 tot 17u00
Woensdag 1-1                                                                  7u30 tot 12u30
Donderdag 2-1 & Vrijdag 3-1                                       7u30 tot 12u30                                                                                         

13u30 tot 18u30
Zaterdag  4-1                                                                    7u30 tot 17u00
Zondag  5-1                                                                       7u30 tot 12u30

Bestellen voor kerst ten laatste op vrijdag 20-12-2019
Bestellen voor nieuwjaar ten laatste op vrijdag 27-12-2019

Wij   wensen u
alvast prettige feestdagen en een gezond 2020.


