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Bestellen kan vanaf donderdag 1 december.

Bestellingen kerst:
voor zondag 18 december

Bestellingen nieuwjaar:
voor zondag 25 december

    Zaterdag 24/12 8u - 12.30u – 14u - 16.30u
    Zondag 25/12 8u - 12.30u

    Zaterdag 31/12 8u - 12.30u – 14u - 16.30u
    Zondag 01/01 9u - 12.30u 



APERITIEFHAPJES
Aperitiefboutjes 10 stuks / e8,20
Mini-Pizza’s 6 stuks / e7,20
Mini-Vidée • met kaas en ham 12 stuks / e13,20
 • met kip 12 stuks / e13,20
 • met garnaaltjes 12 stuks / e15,00
 • assortiment 12 stuks / e13,80
Tapas plank (± 250 gr/pp - min. 4 pers.) e13,50/pp  
 Verschillende soorten van onze betere
 charcuterie fijn gesneden. Alsook tappendes,
 olijven, zongedroogde tomaten en kaas.
Kaasplank (±250 gr/pp - min. 4 pers.)       e15,50/pp
 Verschillende soorten kaas, fruit, nootjes, …

SOEPEN
Maredsous soep e4,50/L
Aspergesoep e4,50/L
Witloofsoep e4,20/L
Tomatensoep e4,20/L

VOORGERECHTEN
Quiche met kaas en ham e4,50 stuk
Sint-Jacobsschelpen e8,90 stuk
Kaaskroketten e2,80 stuk
Garnaalkroketten e4,40 stuk
Vidée met kip e4,00 stuk 

HOOFDGERECHTEN
Opgevulde kalkoen (vanaf 6 pers.) e11,50/pp
Opgevulde kalkoenfilet   e10,50/pp 
Traag gegaarde parelhoenfilet e30,45/kg
Parelhoen met champignons en witte druiven e8,10/pp
Kalkoenfilet in archiducsaus e18,50/kg
Orloffgebraad van kalkoen bereid e18,80/kg
Opgevulde varkenshaas   e22,70/kg
Bereide hertenkalfsragout e29,50/kg
Bereide varkenswangetjes e26,00/kg
Kabeljauwstaartjes   e29,90/kg  
Kipfilet in lichte bearnaisesaus   e17,50/kg

DESSERT
Kaastaart met speculoos e27,95/kg

AARDAPPELBEREIDINGEN
Verse kroketten 15 stuks / e4,50
Verse frieten e3,60/kg
Verse puree e8,00/kg
Gratin Dauphinois e8,20/kg
Gebakken aardappelen e7,50/kg

Schotels enkel verkrijgbaar ZONDER groenten.

FONDUE e10,00/pp

2 soorten gehaktballetjes, spekrolletje, kaasje met spek,
gepaneerde kipfilet, varkensvlees, biefstuk
Kinderfondue: 200 gr. gehaktballen e6,00/pp

GOURMET e13,00/pp

duroc, gemarineerde brochet, gepaneerde kipfilet,
hamburger, chipolata, cordon bleu, Zwitsers schijf,
gemarineerde biefstuk, gemarineerd varkensvlees, gekruid spek
Kindergourmet: hamburger, chipolata, cordon bleu,
Zwitserse schijf, gepaneerde kipfilet e6,50/pp

STEENGRILL e13,00/pp

gemarineerde brochet, gemarineerde kipfilet, kalfsburger,
chipolata, gemarineerde biefstuk, gemarineerd varkenslapje, 
duroc, gekruid spek, gepaneerde kipfilet
Kindersteengrill: kalfsburger, chipolata, gekruid spek,
gepaneerde kipfilet, gemarineerd brocht e6,50/pp

KOUDE SCHOTEL (min. 4 pers.) e18,00/pp

Verschillende soorten charcuterie, tomaat garnaal, groenten en fruit. 

VERRASSINGSBROOD (min. 4 pers.) e12,00/pp 

10 mini sandwiches per persoon: kaas, hesp, préparé, bereid
gehakt, krabsla, vleessla, tonijnsla, zalmsla, crèmepaté, kip curry

SAUSJES
Koud: cocktail - tartar - mayonaise
Warm: wildsaus - zigeuner - archiducsaus - pepersaus - bearnaise

VERS WILD ALTIJD VERKRIJGBAAR OP BESTELLING!
SUGGESTIE: HERTEKALFFILET


