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Voor de menu’s kan u bestellen tot :

  19 december voor kerstavond

  26 december voor oudejaarsavond

Er kan enkel in de winkel besteld worden tijdens de feestdagen !! 

(dus niet per mail of tel.)

Aperitiefhapjes warm
Worstenbroodje  1,20 €

Mini videe - kaassaus  1,20 €

Mini videe - kippevulling   1,20 €

Mini videe - garnaal  1,50 €

Mini pizza   1,20 €

Soepen
 Tomatenroomsoep en balletjes 7,00 €/l        

 Bospaddenstoelencrème met spekjes 7,50 €/l

Witloofsoep  7,50 €/l



Menu’s
Menu 1   28,00 €/pp

• Tomatenroomsoep met balletjes 
• Kalkoenfilet fine champagne  

OF Parelhoenfilet suprème met druivensaus
• Cheese cake met rode vruchten op wijze van de chef  

OF duo van chocolademousse

Menu 2   32,00 €/pp

• Boschampignonsoep met spekjes 
• Tartaar van rode biet, witloof en rosbief
• Wildragoût van het huis  OF  Zalmfilet, warme winterse groenten,  

butternutpuree, witte wijnsaus
• Cheese cake met rode vruchten OF Duo van chocolademousse 

Menu 3   40,00 €/pp

• Witloofsoep
• Brandade van kabeljauw met pastinaak en grijze garnalen 
• Hertefilet met wildsaus 
• Cheese cake met rode vruchten op wijze van de chef  

OF duo van chocolademousse



Specialiteit 
Gevulde kalkoen van het huis   24,75 €/kg 

vullingen: champignons, appel en rozijn

Extra te verkrijgen

Fine champagnesaus of wildsaus  18,00 €/l                                                                             
Gevulde kalkoenrollade   29,00 €/kg
Gevulde kwartel   10,40 €/st                   
Gevulde parelhoen   36,40 €/kg
Gevuld piepkuikentje   14,15 €/st
Gevulde eend   35,00 €/kg

Wildragoût
Wildragout (eigen bereiding) 29,50 euro /kg 
Gevulde appel en veenbessen   1,50 euro/st
Gratin aardappelen   8,00 €/kg

Alle nobele soorten van vers vlees en gevogelte zijn tijdens 
de feestdagen eveneens verkrijgbaar alsook het wildassortiment.

Wild is enkel op bestelling verkrijgbaar en hier gelden dagprijzen.



Gezelligheidsschotels
Fondue 300 gr  10,00 €/pp

Runds, kalfs, kip, fonduebolletjes, mini-worstjes

Gourmet 300 gr  10,00 €/pp
Steak, varkenslapje, pitareepjes, mini-burger, 
kipboomstammetje, kipfilet 

Stonegrill 300 gr  10,00 €/pp
Steak, kalfslapje, kippenfilet, kalkoenlapje, mignonette, breydelspek

Kindergourmet  6,00 €/pp
Steak, kippenfilet, mini-hamburger  mini-worstje 
Gourmet de luxe   14,00€/pp

Steak, varkenshaasje, lamskotelet, kalfslapje, kipfilet, 
cordon bleu, kwarteleitje, geitenkaasje met spek

Wildgourmet 400 gr  20,00 €/pp
Hert, eend, everzwijn, parelhoenfilet

   Met wildsaus, groenten en kroketten  26,00 €/pp

VERHUUR VAN FONDUE- EN GOURMETSETJES      5,00 €

Tepanyaki  16,00 €/pp 
Gekruide steak,  gemarineerde kipfilet, gemarineerde lamskotelet,
kwarteleitje, geitenkaasje met spek, kabeljauwhaasje, zalm,
2 gemarineerde scampi’s



Groentenschotel   
Wij bieden u, ter vervollediging van uw vleesschotel, graag een 
groentenassortiment aan. Naast sla, tomaat, komkommer, wortelen, 
aardappelsla, brood, drie sausjes serveren wij u er graag 
een pastasalade van de chef bij.            8,00 €/pp

Kaasschotel 
Hoofdgerecht (250gr)  15,00 €/pp

Dessert (150 gr)   10,00 €/pp
Uit ons gamma franse, belgische  en enkele eindejaarskazen maken 
wij of u (naar eigen keuze) een heerlijke kaasplank, om er een volledige 
maaltijd van te maken bieden wij u hierbij brood en vers fruit aan om dit 
geheel perfect te maken.

Charcuterieschotel
Schotel van fijne vleeswaren verrijkt met de heerlijke wildpaté’s 
en bijhorende confijt .            12,00 €/pp

Om u nog beter van dienst te zijn hebben wij ook dagverse groenten 
en fruit, zodat wij u ook met de feestdagen met dit assortiment kunnen 
dienen.



Aardappelassortiment
Verse aardappelkroketten  0,35 €/st

Kaaskroketten   2,25 €/st

Garnaalkroketten  5,00 €/st

Gratinaardappelen   8,00 €/kg

Feestbuffet 
vanaf 4 pers.   30,00 €/pp 

• Heerlijke Noorse zalm Belle-vue aangevuld met gerookte zalm 
en gerookte forelfilet, 

• Tomaten met garnaaltjes uit de Noordzee 
• Asperges in Meesterlijke ham 
• Meloenbootjes met gedroogde Sterslagersham
• Porchetta gebraad
• Wildpaté met confijt
• Gebakken kippenboutje

Onze schotels zijn versierd met vers fruit en worden vergezeld van 
dagverse groenten, pastasalade, aardappelsalade, sausen en brood.

Tijdens de eindejaarsfeesten is enkel dit buffet te verkrijgen !
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Openingsuren

 Vrijdag 23/12 en 30/12 GESL0TEN 

Zaterdag 24/12 en 31/12 open tot 14 u

 Zondag 25/12 en 1/1 GESLOTEN

Enkel BESTELLINGEN AFHALEN tussen 11 uur en 12 uur

Winkel terug open vrijdag 6 januari !!

Wij wensen u gezelligheid aan tafel,
een vrolijke kerst en een gezond 2023!


