Bubbels en wijnen




Cava Flama d’or
Witte wijnen : Custoza, Lamouli, Douglas Green
Rosé wijnen: Préférence, Artero Temperanilo

Koude aperitief hapjes




Cannelloni van zalm
Bonbon van eendeparfait
Slaatje zwarte woudham

1,65 € / stuk
1,90 € / stuk
1,50 € / stuk

Warme aperitiefhapjes




Soesje met kaas en scampi
Tempura van le crameux
Zakouskis

1,65 € / stuk
1,65 € / stuk
0,90 € / stuk

Koude voorgerechten






Hammousse
Gedroogde ham met meloenen
Zalmcoctail
Tomaat crevette
Trio van wildpaté met uienconfijt

4,50 € / stuk
3,00 € / stuk
7,00 € / stuk
8,20 € / stuk
8,20 € / stuk
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Warme voorgerechten





Visgratin
St – Jacobsschelp
Koninginnehapje
Tempura van le crameux

Soepen (prijs per liter = 3 personen)





8,75 € / stuk
9,25 € / stuk
4,20 € / stuk
2,95 € / stuk
4,50 € / liter

Tomatensoep met balletjes
Aspergeroomsoep
Waterkersroomsoep
Agnes sorrelsoep

Hoofgerechten vis



Tongrolletjes van de chef
Vispannetje

14,80 € / persoon
15,90 € / persoon

Hoofdgerechten vlees









Everzwijnragout met peertjes en veenbessen
Konijn met bier
Kalkoengebraad met saus naar keuze
Varkensfiletgebraad met saus naar keuze
Ossetong in madeira
Gevulde kipfilet met roze pepersaus
Fazantfilet met jagersaus
Varkenshaasje met Westmalle

Breugelbuffet vanaf 10 personen





18,50 € / persoon

Soep naar keuze
3 soorten stoemp
Stoofvlees, ribbetjes, spek, frikadellen met krieken, witte en zwarte pensen met
appelcompote
Rijstpap en chocomousse

Groentenaanbod




10,50 € / persoon
9,50 € / persoon
8,95 € / persoon
8,10 € / persoon
10,50 € / persoon
12,70 € / persoon
14,80 € / persoon
13,75 € / persoon

6,00 € / persoon

Gestoomde worteltjes met loof
Witloofje
Boontjes met gerookt spek
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Fruitaanbod




3,80 € / persoon

Gepocheerd appeltje met veenbessen
Twee peren in rode wijn
Twee peertjes met passievruchtencoullis

Aardappelbereidingen





Huisbereid kroketten
Gratin
Aardappelpuree
Wortel, spinazie of selderpuree

0,30 € / stuk
7,50 € / kilo
6,00 € / kilo
7,50 € / kilo

Sauzen
Pepersaus, boschampignons, archiducsaus, portosaus, witte druivensaus, jagerssaus,
veenbessensaus, béarnaise saus

Desserten




Chocomousse
Rijstpap
Tiramisu

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

Gezellig tafelen


Fondue (400 gr vlees per persoon)

11,00 € / persoon

Kalfs, runds, varkens, kip en 3 soorten gehaktballetjes


Gourmet (400 gr vlees / persoon)

11,75 € / persoon

Biefstuk, varkenshaas, mini kipsaté, schnitzel, mini hamburger, kalfslapjes, cordon blue, spek,
mini chipolata


Voor de kids (150 gr vlees / kind)

5,50 € / kind

Mini chipolata, mini hamburgers, kalkoenlapje, varkenslapje


Steengrill-teppanyaki (400 gr vlees / persoon)

12,25 € / persoon

Alles wordt gemarineerd : biefstuk, varkenshaas, mini-kipsaté, mini hamburger, kalfslapjes,
varkenslapje


Saladebar
Sla, tomaat, worteltjes, komkommer, boontjes, bloemkool, eitjes, aardappelsalade,
pastasalade, 3 soortensaus
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Gezellig bij de babbel vanaf 4 personen


Tapasbordje

6,00 € per persoon

Pepadews, zongedroogde tomaten, olijfjes, gedroogde ham, chorizo, manchego


Kaasschotel :
o Als hoofdmenu 300 gram per persoon
o Als dessertbuffet 150 gram per persoon

10,50 € per persoon
7,80 € per persoon

Alles wordt geserveerd met vers fruit en nootjes of zongedroogde tomaatjes en olijfjes


Fijne vleeswarenschotel

8,75 € per persoon

5 soorten vlees

Voor de thuiskok
Duroc varkenskroon, varkenshaas, gevulde varkenshaas, filet pure, rosbief, lamskroon, lamsbout,
tong, hertenfilet, everzwijnstoofvlees, kwartel, kalkoen…..
Andere wensen……wij zorgen ervoor

Beste klant, gelieve tijdig uw bestelling te plaatsen : in de winkel, telefonisch 013/ 77 24 77 of mail
devleeshoek@skynet.be . U krijgt altijd een bevestiging van uw bestelling per mail.
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