Gezellig tafelen
Fondue (400 gr vlees/persoon)

11,00/ persoon

kalfs, runds, varkens, kip en
3 soorten gehaktballetjes

Gourmet (400 gr vlees/persoon) 11,75/persoon
biefstuk, varkenshaas, mini-kipsaté, schnitsel,
mini-hamburger, kalfslapje, Cordon Bleu,
Breydelspek, mini-chipolata

Steengril – Teppanyaki (400 gr vlees/persoon)
12,25/persoon
alles wordt gemarineerd: biefstuk,
varkenshaas, mini-kipsaté, mini-hamburger,
kalfslapje, mini-chipolata

Voor de kids (150 gr vlees/persoon) 5,50/persoon
mini-chipolata, mini-hamburger, kalkoenlapje,
varkenslapje

Saladebar

7,00/persoon

groentjes: sla, tomaat, worteltjes, ...
pastasalade, aardappelsalade

Gezellig bij de babbel
(vanaf 4 personen)

Tapasbordje (vanaf 4 personen) 6,00/persoon
pepadews, zongedroogde tomaatjes, olijfjes,
gedroogde ham, chorizo, manchego

Kaasschotel
als hoofdmenu (300 gr/persoon)10,50/persoon
7,80/persoon
als dessert (150 gr/persoon)
geserveerd met vers fruit en nootjes of
zongedroogde tomaatjes en olijfjes

Fijne vleeswarenschotel
met 5 soorten vlees

8,75/persoon

Beste klant
graag tijdig bestellen a.u.b.
Bestellingen via mail worden
steeds bevestigd.
gelieve uw bestelling minstens vijf
dagen op voorhand van uw gewenste
afhaaldatum door te geven aub.

AANGEPASTE
openingsuren tijdens de
feestdagen :
ma 23-12 : 7.00 - 16.00 uur
di 24-12 : 7.00 - 16.00 uur
woe 25-12 : ALLEEN afhalen betaalde
bestellingen tussen 11 en 12 uur
do 26-12 : GESLOTEN
vrij 27-12 : 7.00 - 18.30 uur
zat 28-12 : 7.00 - 17.30 uur
zon 29-12 : 7.00 - 13.30 uur
ma 30-12 : 7.00 - 16.00 uur
di 31-12 : 7.00 - 16.00 uur
woe 01-01 : ALLEEN afhalen betaalde
bestellingen tussen 11 en 12 uur
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VOOR DE THUISKOK :
varkenskroon - varkenshaas - gevulde
varkenshaas - filet pure - rosbief lamskroon - lamsbout - tong - hertefilet
- erverzwijnstoofvlees...
ANDERE WENSEN... WIJ ZORGEN ERVOOR !!!

Sint-Maartenstraat 15 • Herk-de-Stad
devleeshoek@skynet.be

013 77 24 77

Onze huisbubbels
en wijnen
Cava Flama d’Or
Witte wijnen: Custoza
Witte wijnen: Lamouli
Witte wijnen: Douglas Green
Rosé wijn: Fontareche
Rode wijnen: Préférence
Rode wijnen: Artero Temperanilo

Koude aperitiefhapjes
garnaalcocktail
zalmcocktail
pastasalade " veggie "

3,00/stuk
3,00/stuk
2,50/stuk

Warme aperitiefhapjes
mini-kaaskroketje
mini-garnaalkroketje
mini-bladerdeeghapje
mini-worstenbroodje
mini-kaasrolletje
visfestijn

0,25/stuk
0,45/stuk
0,85/stuk
0,85/stuk
0,85/stuk
0,99/stuk

Koude voorgerechten
zalmcoctail
garnaalcoctail
gedroogde ham met meloen
pastasalade

7,00/stuk
9,00/stuk
3,00/stuk
6,00/stuk

Warme voorgerechten

Groentenaanbod

sint-jacobsschelp
kaaskroket
garnaalkroket
koninginnehapje

gestoomde worteltjes met loof
witloofje
boontjes met gerookt spek

9,25/stuk
1,50/stuk
3,00/stuk
4,20/stuk

Soepen
(prijs per liter = 3 personen)
tomatenroomsoep met balletjes 4,50/liter
aspergeroomsoep
4,50/liter
waterkersroomsoep
4,50/liter

Hoofdgerechten met vlees
ossetong in madeirasaus 10,50/persoon
everzwijnragout met peertjes en
veenbessen
9,95/persoon
varkensfiletgebraad met saus
naar keuze
8,10/persoon
konijn met bier
8,50/persoon
kalkoengebraad met saus naar keuze
8,95/persoon
parelhoenfilet met zingarasaus
12,70/persoon

Hoofdgerechten met vis
tongrolletjes op Oostendse wijze
11,90/persoon

Fruitaanbod

6,00/persoon

3,80/persoon

gepocheerd appeltje met veenbessen
twee peertjes in rode wijn
appelchutney met rozijntjes

Aardappelbereidingen
huisbereide kroketten
0,30/stuk
gratin
7,50/kg
aardappelpuree
6,00/kg
wortel, spinazie of selderpuree 7,50/kg

Sauzen
pepersaus, boschampignonsaus,
portosaus, witte druivensaus,
jagerssaus, veenbessensaus

Desserten
chocomousse
rijstpap
tiramisu

3,00/stuk
3,00/stuk
3,00/stuk

