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Aperitiefhapjes

partybox kids             8 stuks 6,95€ / doos

bladerdeeghapjes 12 stuks 12,00 € / doos

bladerdeeghapjes 30 stuks 26,40 € / doos

mini visschelpjes 3 x 3 stuks 12,10 € / doos

mini coquilleschelpjes 9 stuks 12,10 € / doos

mini kaashoorntjes 8 stuks 8,95 € / doos

apério kippenboutje 0,70 €/st

garnaalbolletjes 19,95 € / kg

kaasbolletjes 16,95 € / kg

Aperitiefschotels

Tapas ( 4 personen) 28,95 €/schotel

een zuiderse gevarieerde schotel met allerhande fingerfood

eveneens verkrijgbaar in de winkel

Italiaanse ham

Serrano ham

groene en zwarte olijven

zongedroogde tomaatjes

gevulde pepertjes

ansjovis

apéroboules

fuetjes

….



Soepen

Tomatenroomsoep met balletjes 2,20 € pp

Pompoenroomsoepje met Zwarte Woud ham 2,60 € pp

Voorgerecht

Koud

Trio van wildpasteien met z'n konfijten 8,35 € pp (*)

Warm

Vispannetje met kreeftensaus 8,95 € pp (*)

Scampi in zachte curry 8,95 € pp (*)

ook:

 garnaalkroket 3,95 € st

kaaskroket 2,85 € st

* borg schotel : 5 €/stuk



Hoofdgerechten

Gevulde kalkoenfilet in roomsausje 14,95 € pp (**)

Stoofpotje van Hert 14,25 € pp (**)

Hertenkalf op z'n winters 18,20 € pp (**)

Fazantfilet "Fine Champagne" 18,20 € pp (**)

Parelhoenfilet in Calvadossaus met  appeltjes 16,95 € pp (**)

kroketjes - gratin dauphinois - pureehoorntjes

** wintergroentjes of fruit inbegrepen

Kerstkalkoenen

Gewicht De gewichten van de kalkoenen kunnen licht afwijken van de gevraagde gewichten

Vers geheel 6,95 €/kg

Vers ontbeend 9,85 €/kg

Vers ontbeend en opgevuld 10,85 €/kg

Gebakken geheel 12,10 €/kg

Vers opgevulde kalkoenfilet    +/-  2,00 kg 12,10 €/kg



Warme en koude groenten en sausen

rauwe groentenschotels

ijsbergsla, wortelen, boontjes, tomaat

komkommer, ajuin en aardappelsalade

4 personen 12 € schotel

6 personen 16,50 € schotel

warme groentenschotel

assortiment van 5 € pp

witloof-spekboontjes-tomaat

gevulde appel en wijn peertjes

warme sausen 8 € liter

Champignonroom

Veenbessensaus

Fine champagne

Aardappel ideetjes

Verse kroketten 0,25 € stuk

Gratin aardappelen 7,95 € kg

Aardappelpuree 5,65 € kg



Menu 1 "Classic" 23,90 € pp

Vispannetje met kreeftensaus (*)

Gevulde kalkoenfilet in roomsausje (*)

Javanais

Menu 2 31,00 € pp

Pompoenroomsoep met Zwarte Woudham (*)

Scampi in zachte curry  (*)

Hertenkalf op z'n winters (*)
of

Fazant fine champagne

Dessertglaasje

(*) borg schotel 5 €/stuk

wintergroentjes of fruit inbegrepen



Fondue

Gemengd 300 gr 6,95 € pp

Rund- en varkensvlees, kalkoenfilet, spek, worst en gehaktballetjes

Gourmet

Gemengd 400 gr 7,95 € pp

Rund- en varkensvlees, kalkoenfilet, diverse burgers, lamskotelet

worst, spek en eitje

Voor onze allerkleinsten

kinderfondue 150 gr 3,95 € pp

Diverse gehaktballetjes en worstjes

Kindergourmet 200 gr 4,95 € pp

Varkenslapje, kalkoenlapje, hamburger, chipolata, witte worst en grillworst

Te huur : gourmet, fondue en tepanyaki toestellen 5€ per toestel



Steengrill

Gemengd 400 gr 8,20 € pp

Rundslapje, varkenshaasje, kipfilet, ardeens gebraad, kalkoenfilet

lamskotelet en chipolata

Teppanyaki

Vlees 400 gr 9,85 € pp

Rund- en varkensvlees, lam, kalkoen, kip, saté, cordon bleu en ardeens gebraad

Dit alles gekruid en gemarineerd

Vlees en vis 400 gr 10,95 € pp

Rund- en varkensvlees, lam, kalkoen, saté, cordon bleu, zalmspiesje en scampi



Kaasplanken

Hoofdschotel  +/- 250 gr per persoon

Special

Een assortiment van  verschillende gerijpte kazen, 13,95 € pp

feestelijk afgewerkt met fruit en nootjes

De luxe

Een assortiment van  speciale kazen, heerlijk aangerijpt 16,45 € pp

en feestelijk afgewerkt met fruit en nootjes

Heerlijk als aanvulling

Brugse beschuiten 140 gr 4,95 € st

Konfijt van appel & calvados 105 gr 2,80 € st

Feesttip

Vacherin mont d'or 500 gr 11,95 € st

Heerlijk na 20 min in de oven, past zowel bij het aperitief als bij het dessert

Fleur de Camembert 10,85 € st



Voor de creatieve huiskoks hebben we volgende producten vers beschikbaar

Fazanthaan

Fazanthen

Fazantfilet

Parelhoen

Parelhoenfilet

  Franse duif

     Bosduif

Wilde eend

Haas geheel

Hazenbout

Hazenrug

Hazenrugfilet

Everzwijnfilet

Everzwijnstoofvlees

   Hertenstoofvlees

        Hertenfilet

Lamskroon

Lamsfilet

Lamsbout

Kalfshaas

…..



Bestellen

Uiterlijk bestellen tegen:

Dinsdag 20 december voor Kerstmis.
Dinsdag 27 december voor Nieuwjaar.

Op zaterdag 24 en 31 december is de winkel doorlopend 

open van 8.30h tot 16.00h.

Op 25 december en 1 januari zijn wij gesloten.

Onder voorbehoud van drukfouten/ prijzen zijn opgemaakt aan de hand van de marktgegevens / prijswijzigingen zijn mogelijk

We danken jullie alvast voor uw vertrouwen in 2022  en 
kijken tevens uit naar een succesvol en gezond 2023 waarin we 
u nog vaak van dienst mogen zijn.



Bestelllijst:


