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 LEKKER HAPJE VOORAF

 Warme hapjes  

  • Mini worstenbroodje   € 0.70/St  
  • Mini videe   € 0.70/St  
  • Mini visvidee   € 0.70/St  
  • Mini pizza   € 0.70/St  
  • Mini videe kaasvulling   € 0.70/St  
  • Hesp- en kaasrolletje   € 0.70/St  
  • Een assortiment van 30 stuks   € 19.95  
  • Apero mini kippenboutje   € 0.50/St
   • Scampi in de look (1stuk) € 1.00/St

 Koude hapjes  

  • Cocktail glaasje 
   gevuld met grijze garnalen   € 1.75/St  
   gevuld met ham en meloen   € 1.50/St  
  • Tartaar van zalm met kruidenboeket  € 1.50/St  
  • Apero gebakken scampi   € 1.50/St  
  • Apero paté uienconfi tuur   € 1.50/St  
  • Mousse van Breydelham op bedje 
   van rode biet  € 1.50/St  

 WINTER BBQ
 NAAR IEDERS KEUZE:
 STEL UW BBQ ZELF SAMEN
  • Gegrilde entrecôte 
  • Lamskroon 
  • Eendenfi let 
  • Hertenfi let
  • Gekruide worst 
  • Opgevulde kipfi let 
  • Gekruide speklap
  • Witte / zwarte beuling 
  • Côte à l’os ...
  • Gebakken krielaardappeltjes
  • Gratinaardappelen

 WARME GROENTEN  € 5,50/p.p.
  • Witloof 
  • Gestoofde wortels 
  • Spruitjes 
  • Schorseneren
  • Boontjes met spek 
  • Gestoofd appeltje 
  • Bloemkool en broccoli met saus

 TOPPERS
 VAN DE HOEVE
 
 • Verse gevulde kalkoen ovenklaar  € 13.95/Kg
  Uitgebeende kalkoen, opgevuld met gehakt,
  champignons, stukjes kalkoen

 • Verse gevulde parelhoen ovenklaar  € 14.95/Kg
  Uitgebeende parelhoen met vulling van
  parelhoenfi let, champignons, gehakt
  Geschikt voor 4 à 5 personen

 • Verse gevulde kalkoenfi let  € 14.50/Kg
  Wit van kalkoen gevuld met gehakt,
  champignons, stukjes kalkoen

  WOK (min. 4 pers.)

  Familiewok: € 14.95/p.p.
  Kip zoetzuur met fi jne groentjes en rijst
  Varkensreepjes van de chef met spirelli
  Rundsvlees met tagliatelle en groenten
  Zigeunerreepjes met gebakken aardappelen
  Gebakken fruit met ijs

  Feestwok: € 18.50/p.p.
  Scampi van de chef
  Lamsfi let in saus 
  met krielaardappeltjes en groentjes
  Kalfssneetjes met groenten en noedels
  Vispannetje met groentjes en puree
  Gebakken fruitkorfje

 

 Warme voorgerechten

  • Ambachtelijke kaaskroket   € 1.65/St  

  • Ambachtelijke garnaalkroket   € 2.10/St  

  • Scampi diabolique op een bedje 

    van pasta   € 9.95/p.p.  

  • St-Jacobsschelp   € 9.50/p.p.  

  • Oostends vissersvlootje
    tongrol, scampi en zalm, afgewerkt 

    met puree en wittewijnsaus € 8.95/p.p.  

  • Koninginnenhapje met 

    boter videé koekje  € 3.15/st  

 

 

 Soepen  

  • Soepje van bospaddenstoeltjes 
   met stukjes ham       € 3.50/L  
  • Tomatensoep met balletjes   € 3.00/L  
  • Aspergesoep  € 3.50/L  
  • Vissoep uit den diepe € 7.50/L  
  • Pompoensoep            € 3.00/L
  

 Soepen per liter te bestellen 

 
 Koude voorgerechten
  • Vitello Tonato kalfscarpaccio  € 9.70/p.p.  
  • Garnaalcocktail topper  € 7.95/p.p.  
  • Taartje van gerookte zalm € 7.95/p.p.  
  • Trio van Hoevespecialiteiten € 10.25/p.p.  
     wildpaté, vitello tonato, ham & meloen  
  • Waaier van zeespecialiteiten  € 8.95/p.p
     gerookte zalm, heilbot, forel, mini tomaat garnaal
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BELANGRIJKE INFO

 • GELIEVE TIJDIG UW BESTELLING
 DOOR TE GEVEN IN DE WINKEL OF
 TELEFONISCH (TEN LAATSTE EEN  
 WEEK OPVOORHAND)

 •  WIJ AANVAARDEN GEEN
 BESTELLINGEN VIA E-MAIL
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OPENINGSUREN
woensdag   21  •  28 december  GESLOTEN
donderdag 22  •  29 december   8.00 • 18.00u 
vrijdag  23  •   30 december  8.00 • 18.00u 
zaterdag  24  •  31 december  8.00 • 16.00u
zondag     25  • 1 januari  afhaling  10.00 • 12.00u 
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 VERS VLEES

  Of bent u, beste klant, zelf de meesterkok? 
  Dan hebben wij alles wat u nodig 
  heeft voor een groot succes bij uw genodigden! 
  • Runds: rosbief, fi let pure, entrecôte, 
   tournedos... 
  • Varkens: haasje, fi letgebraad, orloff, 
   hespengebraad, ardeens, gemarineerd...
  • Kip: fi let, billen, bouten, kotelet... 
  • Kalfs: gebraad, fi let pure, medaillon, schenkel... 
  • Kalkoen: fi let, lapje, billen... 

 IETS ANDERS
  • Parelhoenfi let • Eendenfi let • Struisvogelfi let
  • Lams: fi let, kroontje, kotelet • Hertenfi let
  • Konijnenbillen 

Alle soorten wild zijn
verkrijgbaar op bestelling!

 AARDAPPEL IDEETJES
  • Gratin aardappelen  € 8,99/kg 
  • Aardappelpuree € 5,99/kg 
  • Verse frietjes € 2,30/kg
  • Verse kroketten  € 0,22 per st.

 DESSERT
  • Ijstaart “stronk” € 3,25/p.p. 
  • Bisquit “stronk” € 3,50/p.p.  
  • Mini rijstpap € 0,75 st.
  • Mini chocomousse € 0,75 st.
  • Mini tiramisu € 0,75 st.

 FAMILIEMENU € 24.95 p.p.
  Zeevruchtencocktail 
  Pompoensoep
  Varkenshaasje met saus naar keuze
  Groentenweelde en kroketten
  Bisquit of ijstaart

 FEESTMENU € 29.95 p.p.
  Oostends vissersvlootje
  Boschampignonsoep
  Parelhoenfi let - fi ne champagne
  Groentenboeket en kroketten
  Bisquit of ijstaart

 HOEVEMENU € 34.95 p.p.
  Sint Jacobschelp
  Vissoep uit den diepe
  Gepersileerd lamskroontje met mosterdsaus
  Aangepaste groenten en aardappeltjes
  Bisquit of ijstaart

 VERWENMENU € 28.45 p.p.
 Koud & warm buffet  (min. 10 personen)

  Tomaat gevuld met grijze garnaal
  Gedroogde ham met meloen
  Zalmfi let met garnituur
  Opgevuld eitje
  Opgevulde abrikoos
  Kippenfi let met ananas
  Aangevuld met verse groenten,
  sauzen en aardappelsla
  Broodassortiment en boter
  Stoofpotje van het beste
  uit de wereldzeeën
  Filet van het varken met een saus
  Fantasie van ‘t fi jnste van de kalkoen
  aangevuld met groentenweelde
  en aangepaste aardappelbereiding
  Bisquit of ijstaart

 CHARCUTERIESCHOTEL  
  (min. 4 personen)  € 8.95/p.p.

 KAASSCHOTEL 
  • Hoofdgerecht 300 g/p.p.  € 11.95/p.p.
  • Dessert 150 g/p.p.  € 7.95/p.p.

 GEMENGDE SCHOTEL
  kaas en charcuterie  € 10.95/p.p.

   broodjes charcuterie  € 2.50/p.p.
  (8 kleine pistolets p.p.)
  broodjes kaasschotel € 3.50/p.p.
  verschillende rustique broden

 KOUD BUFFET 
  (min. 4 pers.)  € 16.95/p.p.
  Tomaat garnaal, gedroogde ham met meloen,   
  opgevulde eitjes, perzik opgevuld met tonijn, 
  rosbief en varkensgebraad, kippenboutje met   
  ananas, kalkoengebraad met fruit, frikandon 
  met kriekjes, hespenrolletjes met asperges   
  aangevuld met verse groenten, aardappelsla, 
  koude sauzen en een broodassortiment

 WARME BUFFETTEN

 FONDUE  € 9.95/p.p.
  Sappige, malse vleesblokjes die u laat sudderen   
  in hete olie - runds - varkens - kip - kalkoen  
  gekruid varken - spekrolletje - grillworst
  gemengde gehaktballetjes

 GOURMET  € 10.95/p.p.
  Runds - varkens
  kalkoen- en kiplapje - cordon blue
  chipolata - schnitzel - saté - hamburger
  italiaanse burger en lamskotelet

 GOURMET “SPECIALE”  € 11.45/p.p.
  Gyros van kip - mergueze   
  Italiaans burgertje - haasje van de chef 
  pepersteak - gemarineerde kalkoentournedos
  souffl aki - boccacini - pita
  gemarineerde lamskotelet

  STEENGRILL  € 11.95/p.p.
  Voor de liefhebbers van een stukje vlees:
  Rundstournedos - varkenstournedos - kalkoen 
  kip - kalfslapje - mini saté - lamskotelet
  hamburger en worst

 WILD GOURMET  € 19.95/p.p.
  Deze schotel biedt u een variëteit van 
  verschillende wild smaken
  everzwijnfi let - hazenfi let - wildsaté
  lamskotelet - mergueze worst
  parelhoenfi let - eendenfi let - kangoeroe
  hertenkalf - kwarteleitje

 VISGOURMET  € 12.50/p.p.
  Gemarineerde scampi’s - tongrolletje
  zalmmedaillon - kabeljauwhaasje
  gamba - pangasiusfi let

 VISFONDUE  € 12.00/p.p.
  Voor visfondue gebruikt u geen olie zoals 
  voor vlees, maar wel visfond of visfumet
  Scampi’s - tongrolletjes - zalm
  kabeljauw - pangasiusfi let

 KINDERFEEST
  FONDUE  € 5.50/p.p.
  Balletjes - worstjes en stukjes kip

  GOURMET  € 5.50/p.p.
  Hamburger - worst - saté
  kalkoenlapje - kippenlapje - italiaanse burger

 AANVULLING:
  Verse groentenschotel  € 4.50/p.p.
  Koude sauzen  € 1.00/p.p.
  Broodjes (3 stuks)  € 1.00/p.p.

 VERRASSINGSBROOD
  Gevuld met belegde minisandwiches  € 0.95/stuk
  Heerlijk als apéro, tussendoortje of voor
  in de vroege uurtjes in een krokodil  + € 12.50

 

 LUXE KOUD BUFFET 
  (min. 4 pers.)  € 22.55/p.p.
  Versierde roze zalm, tomaat garnaal, 
  gerookte zalm, gerookte heilbot, 
  gerookte forel, gedroogde ham met meloen,   
  hespenrolletjes met asperge, gevulde eitjes, 
  gevulde perzik met tonijn, kippenboutjes
   met fruit, frikandon met krieken,
  runds- en varkensgebraad aangevuld met 
  verse groenten, aardappelsla, aangepaste 
  sauzen en een broodassortiment

  BREUGHELTAFEL  € 17.95/p.p.

  Witte en zwarte beuling met appelmoes,

  frikandon met krieken, runds-en 

  varkensgebraad, kippenboutjes met ananas, 

  boerenkop met mosterd, diverse patésoorten 

  met confi tuur, boerenham met meloen, 

  ovenspek, gekookt spek, mosterdrol, 

  droge worsten, diverse Franse kazen,

  aanvulling met verse groenten, 

  aardappelsla, aangepaste sauzen, 

  broodassortiment met boter, 

  rijstpap en chocolademousse

 LUXE BREUGHELTAFEL  € 19,55/p.p.
  Idem als Breugheltafel met als aanvulling 
  2 à 3 warme gerechten naar keuze 
  en volgens aantal personen: 
  konijn met pruimen • warme beenham   
  gehaktballen in tomatensaus • ribbekes
  kippenkoteletjes in saus

 HOOFDGERECHTEN KANT EN KLAAR 

  • Gepersileerd lamskroontje 
   met graantjesmosterd  € 19.95/p.p.
  • Varkenshaasje in saus naar keuze € 12.95/p.p.
  • Parelhoenfi let fi ne champagne    € 15.95/p.p.
  • Kalkoenfi let met saus naar keuze  € 11.95/p.p.
  • Varkenswangetjes in thijmsaus   € 12.95/p.p.
  • Hertenkalf in verfi jnde wildsaus   € 24.45/p.p. 
  • Orloffgebraad: sneetjes varkensvlees belegd met  
   kaas en ham bedekt met een 
   wilde champignonsaus  € 12.95/p.p.
  • Carrousel van wild 
   Hert - eend - stoofpotje van wild € 21.95/p.p. 
  • Speenvarken ribstuk met jussaus € 16.50/p.p. 
  • Warme beenham met saus € 12.95/p.p. 
  • Tong in madeirasaus   € 11.95/p.p. 
   
 Al onze vlees- en gevogeltegerechten zijn 
 voorzien van aangepaste sauzen, 
 aardappelbereidingen 
 (Kroketten, gratin dauphinoise, puree) 
 alsook een uitgebreide groentenkrans

  • Vissersbord € 16.99/p.p. 
   paling in het groen, scampi, tongrolletjes  
  • Normandische visschotel  € 15.99/p.p. 
   tongrolletjes, paling in een roomsaus
  • Scampi van de chef (9 stuks) € 13.85/p.p. 

Al onze visgerechten worden voorzien van 
aardappelpuree, tenzij u iets anders bestelt

 

ONZE MENU’S


