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Prijzen onder voorbehoud
van drukfouten en prijs

aanpassingen.

Uw bestelling dient ten
laatste 1 week op voorhand

aan ons doorgegeven te
worden via telefonisch

contact of persoonlijk in
de winkel. Gelieve er rekening met te

houden dat er waarborgen
worden gevraagd.

Gehuurde materialen dienen
proper en spoedig

teruggebracht te worden!

Woensdag 22 december & 29 december:
Gesloten

Donderdag 23 december & 30 december:
8.00u-18.00u

Vrijdag 24 december & 31 december:
8.00u-16.00u (enkel afhalingen)

Zaterdag 25 december & 1 januari:
10.00u-12.00u (enkel afhalingen)

Zondag 26 december & 2 januari:
10.00u-12.00u (enkel afhalingen)

Verantwoordelijke uitgever: Team de vleeshoeve, hollebeek 61, 9140 Temse



Assortiment mini kroketje (12 stuks)
• kaas
• garnaal
• mechelse koekoek
• wild
• zalm/dille
• geitenkaas/ganda ham

(Goud bruin frituren op 180 °C)

Tapasschotel (vanaf 2 personen) € 11.95/pp

(olijven, tapenades, speciale kazen, gerookte

vleeswaren, salami, grissini stokjes,...)

Warme tapasschotel (4 personen) € 29.95/st

(dipkaas, opgevulde champignon, kippenboutje, satétje,

ribbetje, croque foccacia, broodje kruidenboter,...)

Belegde mini sandwiches € 1.10/st

(versierd in een krokodil € 12.50/st)

Iets om uw feest met te beginnen...

Assortiment bladerdeeghapjes
• mini worstenbroodje
• mini kaas en ham rolletje
• mini pizza
• mini vidé kaas
• mini vidé kip
• mini schelpje

(12-15 min. op 180 °C in de oven)

Van op de boerderij...
• Mini kip cocktail € 1.50/st
• Glaasje ham en meloen € 1.50/st
• Apero bordje peperkoek met wildpaté € 1.50/st
• Carpaccio van pastrami € 1.75/st
• Mousse van Breydel ham en rode biet € 1.50/st
• Apero bordje vitello tonato € 1.75/st
• Apero bordje rundscarpaccio € 1.75/st
• Apero bordje steak tartaar € 1.75/st

Vegetarisch...
• Glaasje taboulé met feta € 1.50/st
• Spies tomaat/mozzarella/basilicum € 1.50/st

Graag iets warm?

Huisgemaakte soepen (0.5l/pp):

• Consommé van ossenstaart € 5.00/l
• Tomatensoep met balletjes € 3.50/l
• Parelhoenroomsoep € 4.00/l
• Butternut soep € 3.00/l
• Vergeten groenten soep € 3.50/l
• Soepje van bospaddenstoelen en stukjes ham € 4.00/l

(Soepen per liter te bestellen)

Warme voorgerechten:
• Ambachtelijke garnaal kroket € 4.15/st
• Ambachtelijke kaas kroket € 1.75/st
• Ambachtelijke wild kroket € 1.90/st
• Ambachtelijke Mechelse koekoek kroket € 1.75/st
• Koninginnehapje met een boter vidé koekje € 4.50/st
• Vis hap in een boter vidé koekje € 5.55/st
• Sint-Jakobsschelp € 9.50/pp
• Oostends vissersvlootje € 9.95/pp
• Vleespannetje met garnituren € 8.50/pp
• Scampi's v/d chef op een bedje van tagliatelle € 9.95/pp
• Gevulde vijg met geitenkaas, honing en spek + 2 broodjes € 6.45/pp
• Gevulde champignon met risotto (veg.) € 5.95/pp

Koude voorgerechten:
• Bordje wildpatés met garnituren € 6.25/pp
• Kip cocktail met ananas € 5.95/pp
• Vitello tonato met garnituren € 9.70/pp
• Rundscarpaccio met garnituren € 8.95/pp
• Trio van hoeve specialiteiten €10.25/pp

(carpaccio van pastrami, ham en meloen, vitello tonato)
• Rundscarpaccio € 24.35/kg
• Surf en turf € 10.25/pp

(steak tartaar, scampi en truffel mayonaise)
• Zeevruchten cocktail € 6.95/pp
• Waaier van zee specialiteiten € 10.55/pp

(gerookte zalm, heilbot, forel en tomaat garnaal)
• Carpaccio van tomaat met buffel mozzarella (veg.) € 6.95/pp

Of liever
iets fris?

Voorgerechten

Broodje bij de soep
€ 0.35/st

2 broodjes
bij een voorgerecht

€ 0.70/pp

Bordje garnituur
voor bij de

kroketten € 2.95/pp

Voor in de oven...
• Mini kippenboutje € 0.60/st
• Scampi in look € 1.00/st
• Luxe pizza € 1.00/st
• Opgevulde champignon geitenkaas (veg.) € 0.85/st
• Spekkaasje met geitenkaas en vijgen € 1.50/st
• Wildballetje in veenbessensaus € 1.50/st
• Bloemvormig brood met camembert € 9.50/st

12 stuks:
€ 10.00

30 stuks:
€ 23.50

Cava Santa Monica € 13.65/les
Land: Spanje
Streek: Catalunya
Wijndomein: Santa Monica
Druivenras: macabeo, xarel-lo, parellada
Type cava: Brut
Alcoholgehalte: 11.5% vol
Smaken palet: De cava heeft een lichtgele
kleur, fruitige aroma's met bloemige tonen.

Uit de zee...
• Glaasje tartaar van zalm € 1.75/st
• Vlootje gebakken scampi € 1.50/st
• Mini zeevruchten cocktail € 1.75/st
• Glaasje haring in dille € 1.50/st
• Forelmousse met komkommer € 1.75/st
• Gebakken coquille met

truffelmayonaise € 2.00/st

€ 8.50



Een stukje vlees om te braden in de pan,
in de oven, op de bbq, ...?

Runds wit blauw ras van eigen kweek:
Rosbief
Chateaubriand (mager)
Entrecote (vet rond het vlees)
Zesrib (vet rond en in het vlees)
Cote à los (vet en been rond het vlees)
Tomahawk steak (vet en een lang been)
Nieuw! Gerijpte entrecote

Varkens van eigen kweek:
Varkenshaasje (mager)
Kroon (met been)
Filet gebraad (van de rug)
Hespengebraad (van de bovenbil)
Orloff gebraad (gevuld met kaas en hesp)
Speenvarkenrug (met been)
Spareribs

Lams:
Kroon (met beentjes)
Bout (met of zonder been)
Filet

Hert:
Gebraad
Hertenkalfilet

Gevogelte:
Kalkoenilet

Kalfs:
Gebraad (mager)
Kroon (met been)
Entrecote (vet rond het vlees)

Gevulde aardappel met chili sin carne € 12.95/pp

Gevulde champignons met risotto € 12.95/pp

Beenham met saus € 13.95/pp

Filet van het varken met saus € 15.95/ppFilet van het varken met saus € 15.95/pp

VVarkensgebraad “Orarkensgebraad “Orloff “ € 15.95/pploff “ € 15.95/pp

Trio op grootmoeders wijze € 19.95/ppTrio op grootmoeders wijze € 19.95/pp
(tong in Madeira, varkenswangen, speenvarken)(tong in Madeira, varkenswangen, speenvarken)

TTong in Madeirasaus € 15.95/ppong in Madeirasaus € 15.95/pp

Konijn op grootmoeders wijze € 13.95/pp

Varkenswangen in tijmsaus € 14.95/pp

Kalkoenilet met saus € 13.95/ppKalkoenilet met saus € 13.95/pp

Opgevulde bereide kalkoenilet (gesneden) € 15.95/ppOpgevulde bereide kalkoenilet (gesneden) € 15.95/pp

Opgevulde bereide parelhoen (gesneden) € 16.55/ppOpgevulde bereide parelhoen (gesneden) € 16.55/pp

Lamskroontje met mosterdsaus € 22.95/ppLamskroontje met mosterdsaus € 22.95/pp

Eendenborst à lEendenborst à l'orange € 19.95/pp'orange € 19.95/pp

Parelhoenilet ine-champagne € 15.95/ppParelhoenilet ine-champagne € 15.95/pp

Kalfskroon met saus € 23.95/ppKalfskroon met saus € 23.95/pp

Wildballetjes in veenbessensaus € 15.50/pp

Stoofpotje van wild € 15.50/pp

Hertenkalfilet in verijnde wildsaus € 25.95/ppHertenkalfilet in verijnde wildsaus € 25.95/pp

Carrousel van wild € 23.95/ppCarrousel van wild € 23.95/pp
(Filet van hert, stoofpotje van wild, eend à l(Filet van hert, stoofpotje van wild, eend à l'orange)'orange)

Carrousel van stoofpotjes € 21.95/ppCarrousel van stoofpotjes € 21.95/pp
(hertenragout, visserspotje, kalkoenstoofpot)(hertenragout, visserspotje, kalkoenstoofpot)

Prijzen voor bijgerechten:
• Verse kroketten € 0.25/st
• Mini amandelkroketten € 0.25/st
• Verse, voorgebakken frieten € 2.55/kg
• Aardappelpuree € 6.95/kg
• Gratin aardappelen € 8.95/kg
• Gebakken krielaardappelen € 7.50/kg
• Rozemarijn aardappelen € 7.95/kg
• Warme groenten (vlees) assortiment € 5.50/pp
• Warme groenten (vis) assortiment € 4.50/pp
• Koude groenten assortiment € 5.50/pp

(pasta, rijst en aardappelen inbegrepen)
• Appeltje met veenbessen € 1.50/st
• Warme sauzen € 9.50-12.50/l
• Koude sauzen (6 soorten/pp) € 1.00/pp
• Broodjes (3/pp) + boter € 1.00/pp

Wij voorzien bij al onze bereide gerechten het volgende:

Groenten bij vlees: boontjes, witloof, schorseneren met saus,
spruiten, wortelen en groentenmengeling met saus

Groenten bij vis en vega: witloof, wortelen en prei

!!Apart bij te bestellen!!
gestoofd appeltje met veenbessen € 1.50/st

Keuze saus: champignon, peper, grand veneur, bearnaise, mosterd,
jus, Provençaal, druiven, appelsien, wild, …

Keuze aardappelbereiding: kroketten, frieten, aardappelpuree,
gebakken krielaardappelen of gratin aardappelen

Al deze gerechten dienen enkel nog opgewarmd te worden!
(richtlijnen voor het opwarmen vindt u op de laatste pagina)

Bereide
hoofdgerechten

Vanaf 10 personen kunnen de gerechten
au bain-marie.

€ 25.00 waarborg/toestel
€ 3.00 huur/toestel

€ 2.00/kaars

Normandische tongrollekes € 22.95/pp
(Tongrol, coquille, mosselen en garnalen)

Trio van vis € 22.95/pp
(Paling in de room, tongrolletjes, scampi duivel)

Gebakken zalm met choronsaus € 20.95/pp

Paling in de room € 22.95/pp

Scampi's in duivel saus of oosterse curry saus € 18.95/pp

Roodbaars in tuinkruiden saus € 18.95/pp

Visserspotje € 19.95/pp
(tongrolletjes, zalm, witte vis en garnalen)

Varkens- en
rundsvlees

van eigen kweek!

Tips and tricks
bij het braden
vindt u op de

laatste pagina!



Gourmet: € 10.95/pp
Pepersteak, varkens mignonette, gemarineerd kalkoenlapje,

kippenlapje, cordon bleu, chipolata, schnitzel, saté, hamburger,
Italiaanse burger, lamskotelet

Kindergourmet: € 5.50/pp
Hamburger, Italiaanse burger, chipolata, saté, kippenlapje,

kalkoenlapje

Gourmet speciale: € 11.45/pp
Pita, gyros van kip, mergueze worst, Italiaanse burger, haasje

van de chef, pepersteak, gemarineerde kalkoentournedos,
varkenssaté

Steengrill: € 11.95/pp
Pepersteak, haasje van de chef, kalkoenlapje, kippenlapje,

kalfslapje, varkenssaté, lamskotelet, hamburger, chipolata,
blinde vink

Visgourmet: € 12.95/pp
Gemarineerde scampi, tongrolletje, zalmmedaillon, kabeljauw,

gamba, roodbaars ilet, sint-jakobs vrucht

Wildgourmet: € 19.95/pp
Everzwijn, hazenilet, wildsaté, lamskotelet, mergueze worst,
parelhoen, eenden ilet, kangoeroe, hertenkalf, kwarteleitje

Samen gezellig aan tafel...

Fondue: € 9.95/pp
Runds, varkens, kip, kalkoen, grillworst, gekruid

varkensvlees, spekrolletjes, gemengde gehaktballetjes

Kinderfondue: € 5.50/pp
Spekrolletjes, kippen blokjes, kalkoen blokjes,

gehaktballetjes

Visfondue: € 12.00/pp
Hiervoor gebruikt u visfond of visfumet.

Scampi's, tongrolletjes, zalm, kabeljauw, sint-jakobs vrucht,
roodbaars ilet

Raclette schotel (vanaf 4 personen): € 16.95/pp
Verschillende smaken raclette kazen

Bijgepast met een assortiment gerookte vleeswaren, zilveruitjes,
augurken, champignons, rode ui en rozemarijn aardappeltjes

Koud groenten assortiment € 5.50/pp
(pasta, rijst en aardappelen inbegrepen)

Koude sauzen (6 soorten/pp) € 1.00/pp
Broodjes (3/pp) + boter € 1.00/pp

Warme groenten (vlees) assortiment € 5.50/pp
Warme groenten (vis) assortiment € 4.50/pp

Appeltje met veenbessen € 1.50/st
Warme sauzen € 9.50-12.50/l

Verse kroketten € 0.25/st
Mini amandelkroketten € 0.25/st

Verse, voorgebakken frieten € 2.55/kg
Aardappelpuree € 6.95/kg

Gratin aardappelen € 8.95/kg
Gebakken krielaardappelen € 7.50/kg

Rozemarijn aardappelen € 7.95/kg

En wokken maar... (vanaf 4 personen)

Familie wok: € 17.95/pp
• Kip zoetzuur met ijne groenten en rijst
• Varkensreepjes van de chef met spirelli
• Rundsvlees met tagliatelle en groenten
• Zigeunerreepjes met krielaardappelen
• Gebakken fruit met vanille ijs

Feest wok: € 21.95/pp
• Scampi van de chef
• Lamsilet met groenten en krielaardappelen
• Kalfssneetjes met groenten en noedels
• Vispannetje met groenten en puree
• Gebakken fruit met vanille ijs

De feestdagen klassiekers!

Vers gevulde kalkoen (vanaf 8 pers.): € 14.45/kg
Uitgebeende kalkoen, opgevuld met gehakt,

champignons en stukjes kalkoen.

Vers gevulde kalkoenilet (vanaf 2 pers.): € 14.95/kg
Wit van kalkoen gevuld met gehakt, champignons en

stukjes kalkoen.

Vers gevulde parelhoen (4–6 pers.): € 15.45/kg
Uitgebeende parelhoen met een vulling van

parelhoenilet, champignons en gehakt.

Materialen huren voor €5/toestel

Woktoestel 6 kleine pannetjes of 1 grote pan €50 waarborg

Fondue toestel €20 waarborg
(fondue olie 1l € 6.50/les)

(visfumet € 6.50/l)

Tepanyaki plaat groot (6-8 personen) €50 waarborg
Tepanyaki plaat klein (2-4 personen) €30 waarborg

Alle soorten
wild zijn

verkrijgbaar op
bestelling!



Rijstpap € 2.10/st
Rijstpap met krieken € 2.40/st
Mini rijstpap € 1.00/st

Chocolade mousse € 2.20/st
Chocolade mousse met advocaat € 2.40/st
Mini chocolade mousse € 1.00/st

Tiramisu speculaas € 2.30/st
Tiramisu koekje € 2.30/st
Tiramisu oreo € 2.30/st
Mini tiramisu € 1.00/st

Panna cotta mango € 2.30/st
Panna cotta aardbei € 2.30/st
Mini panna cotta € 1.00/st

Crème brûlée € 3.55/st

Bolletje Limoncello sorbet (knut) € 1.80/st

Ijsstronk (vanaf 4 pers.) € 3.95/pp
Ijsgebak € 3.95/pp

Bisquit “stronk” (vanaf 4 pers.) € 3.95/pp

Desserten bord van de chef € 7.95/pp
(een chocolade fantasie met toetsen van
hazelnoot en vanille)

Kaasschotel dessert € 9.00/pp
(Een assortiment van gerijpte kazen,
afgewerkt met bijpassende garnituren)

Desserten

Charcuterie schotel: € 10.25/pp
Diverse soorten ijne charcuterie en bijhorende slaatjes

Kaasschotel hoofdgerecht: € 13.50/pp
Een ruim assortiment aan gerijpte kazen

Kaasschotel dessert: € 9.00/pp
Een assortiment van gerijpte kazen

Gemengde kaas en charcuterie schotel € 11.55/pp
Een assortiment van gerijpte kazen, salades en verschillende

charcuterie soorten

Patéschotel: € 9.25/pp
Diverse huisbereide patés en wildpatés

Gemengde paté en kaas schotel: € 11.25/pp
Een assortiment van diverse patés en gerijpte kazen

Ik kan niet kiezen schotel (vanaf 4 personen): 12.95/pp
Een schotel gevuld met kaas, paté, charcuterie en salades

Al deze schotels worden afgewerkt met bijpassende garnituren!

Aanvulling van brood assortiment:
• 8 kleine pistolets + boter € 3.00/pp

(grof, wit, meergranen, noten/rozijnen
en sandwiches)

• Brood bij kaasschotel (maak uw keuze)
Speciale broden:

• Notenbrood € 2.70/st
• Noten–rozijnen brood € 3.50/st
• Grof/wit stokbrood € 1.50/st
• Meergranen stokbrood € 1.70/st
• Pain d’antan (wit/bruin) € 2.50/st
• Batard (wit/bruin) € 2.80/st
• Fitness campagnard € 3.75/st
• Houthakkersbrood (wit/bruin) € 3.50/st
• Pavé appel rozijnen € 3.50/st
• Pavé veenbessen € 3.50/st
• Fruit & muesli brood € 3.50/st
• Kroon van pistolets € 3.25/st
• Marguerite breekbroodje € 2.50/st

Buffetten (vanaf 4 personen)

Breugeltafel: € 18.95/pp
Witte en zwarte beulingen met appelmoes, gehaktballetjes
met krieken, rosbief, varkensgebraad, kippenboutje met
ananas, gedroogde ham met meloen, boerenkop met mosterd,
diverse paté’s met conituur, verschillende Franse kazen,
bouillie, ovenspek, droge worsten, aangevuld met verse
groenten, koude aardappelen, pastasalade, koude sauzen,
sneden brood, noten rozijnen broodje, boter
en als dessert rijstpap en chocolade mousse

Luxe breugeltafel: € 22.95/pp
Breugeltafel + 3 warme gerechten naar keuze:

• Konijn met pruimen
• Gehaktballen in tomatensaus
• Ribbekes
• Kippenkoteletjes in saus
• Warme beenham

Mini koud buffet: € 18.55/pp
Tomaat garnaal, gedroogde ham met meloen, opgevuld eitje, gevulde

perzik met tonijn, rosbief, kalkoenilet, varkensgebraad,
kippenilet met ananas, gehaktballetjes met krieken,

hespenrolletje met asperges, aangevuld met verse groenten, koude
aardappelen, pastasalade, koude sauzen, broodjes en boter

Koud buffet met zalm: € 20.95/pp
Mini koud buffet + versierde roze zalm

Luxe koud buffet: € 23.55/pp
Mini koud buffet + versierde roze zalm, gerookte zalm, gerookte

heilbot en gerookte forelilets

Tafel schotels



Verwenmenu (vanaf 4 pers.): € 31.90/pp

Koud voorgerechten buffet:
Tomaat garnaal, rauwe ham met meloen, versierde
roze zalm, opgevuld eitje, gevulde abrikoos met
tonijn, kippenilet met ananas, hespenrolletje

met asperges, aangevuld met verse groenten,
aardappelsla, pastasalade, koude sauzen,

broodjes met boter
~

3 warme gerechten:
Visserspotje

(tongrolletjes, zalm, witte vis en garnalen)
Kalkoen in saus

Varkenshaasje in saus
aangevuld met warme groenten en een

aardappelbereiding naar keuze
~

"Stronk" van bisquit of ijs

Familiemenu: € 25.50/pp

Koninginnehapje met boter vidé koekje
~

Tomatensoep met balletjes + broodje
~

Filet van het varken met saus naar keuze,
groenteweelde en kroketten

~
“Stronk” van bisquit of ijs

Feestmenu: € 30.70/pp

Oostends vissersvlootje
~

Butternut soep + broodje
~

Opgevulde kalkoenilet in saus naar keuze,
groenteboeket

en aardappelbereiding naar keuze
~

“Stronk” van bisquit of ijs

Hoevemenu: € 34.65/pp

Trio van hoevespecialiteiten + 2 broodjes
(carpaccio van pastrami, vitello tonato,

ham en meloen)
~

Vergeten groenten soep
~

Trio op grootmoeders wijze
(tong in Madeira, varkenswangen,

speenvarken),aangepaste groenten en
aardappelbereiding naar keuze

~
Assortiment mini dessertjes (3pp)

(rijstpap, chocolade mousse en tiramisu)

Luxe menu: € 47.00/pp

Duo van koude hapjes
(forelmousse & glaasje ham en meloen)

~
Parelhoenroomsoep + broodje

~
Sint-Jakobsschelp

~
Sorbet van Limoncello

~
Kalfskroon in saus met een uitgebreid

assortiment aan warme groenten en
aardappelbereiding naar keuze

~
Desserten bord van de chef

(Een chocolade fantasie met toetsen van
hazelnoot en vanille)

Wild menu: € 35.45/pp

Bordje wildpatés met garnituren
+ 2 broodjes

~
Soepje van bospaddenstoelen en stukjes ham

~
Carrousel van wild

(ilet van het hert, stoofpotje van wild,
eend à l'orange),

assortiment groenten en
aardappelbereiding naar keuze

~
Crème brûlée

Onze menu's

Wij voorzien bij al onze bereide gerechten het volgende:

Groenten bij vlees: boontjes, witloof, schorseneren met saus, spruiten,
wortelen en groentemengeling met saus

Groenten bij vis en vega: witloof, wortelen en prei

!!Apart te bestellen!!
Gestoofd appeltje met veenbessen € 1.50/st

Keuze saus: champignon, peper, grand veneur, bearnaise, mosterd,
jus, Provençaal, druiven, appelsien, wild, …

Keuze aardappelbereiding: kroketten, frieten, aardappelpuree, gebakken
krielaardappelen of gratin aardappelen

Vanaf 10 personen kan dit au bain-marie.
(waarborg van € 25.00/toestel + € 3.00 huur/toestel + € 2.00/kaars)



Bis by Biscaye Rose Syrah (rosé) € 8.10/les
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc
Wijndomein: Scea biscaye
Druivenras: Syrah
Alcoholgehalte: 13% vol
Smakenpalet: Deze zachte rosé heeft aroma's van
bloemen, frambozen en aardbeien. Door de Syrah
druif een subtiel tikkeltje kruidig waardoor er een
mooie body ontstaat. In de afdronk is hij opwekkend
en zeer fruitig en heerlijk fris.

Zin in een wijntje?

Peynac (wit) € 7.05/les
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc
Wijndomein: Peynac
Druivenras: Chardonnay/Viognier
Alcoholgehalte: 13% vol
Smakenpalet: Deze mooie blend van Chardonnay en
Viognier druiven, is fris en toch ook vol van smaak.
De wijn heeft veel aroma’s van onder meer verse
bloemen en citrus.

Peynac (rood) € 7.20/les
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc
Wijndomein: Peynac
Druivenras: Merlot/Cabernet Sauvignon
Alcoholgehalte: 13,5% vol
Smakenpalet: Een intense paars gekleurde mix van
Merlot-Cabernet Sauvignon druiven. De wijn heeft
tonen van bloemen, zoete kersen, rode bessen en
pruimen. Een volle wijn met soepele tannines. De
Merlot zorgt voor de fruitigheid, de Cabernet
Sauvignon voor structuur in de wijn.

Mas delatour (wit) € 7.05/les
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc-Roussillon
Wijndomein: Bonils
Druivenras: Grenache en Chardonnay
Alcoholgehalte: 12´´% vol
Smakenpalet: Mooie lichtgele kleur. De neus is in wezen
bloemig met hints van witte perzik. Aangename frisheid
in de aanzet, die doorgaat tijdens het proeven. Noten
van gedroogd fruit maken de afdronk compleet.

Mas delatour (rosé) € 7.05/les
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc-Roussillon
Wijndomein: Bonils
Druivenras: Cinsault en Grenache
Alcoholgehalte: 12´´% vol
Smakenpalet: Mooie lichtroze kleur met schitterende
relecties. Neus die intense en gastronomische tonen
van klein rood fruit uitademt. Zeer aangename frisheid
in de mond, met een soepele en heerlijke fruitige
nadronk.

Mas delatour (rood) € 7.05/les
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc-Roussillon
Wijndomein: Bonils
Druivenras: Merlot, Grenache, Syrah en Carignan
Alcoholgehalte: 12,5´´% vol
Smakenpalet: Robijnrode kleur met paarse relecties.
Een neus van rijpe rode en zwarte bessen met bloemige
aroma's en gedroogde noten. Rond en luweelzacht in de
mond, soepel en elegant fruitig.

Toro D'oro (wit) € 7.10/les
Land: Chili
Streek: Curico Valley
Wijndomein: Tunquelen
Druivenras: Sauvignon blanc
Alcoholgehalte: 13% vol
Smakenpalet: Helder lichtgele kleur met groene
accente. Intense neus van citrus en groene appel.
Een lichte wijn met een heerlijk frisse afdronk.

Toro D'oro (wit) € 9.55/les
Land: Chili
Streek: Curico Valley
Wijndomein: Tunquelen
Druivenras: Chardonnay
Alcoholgehalte: 14% vol
Smakenpalet: Een strogeel wijn met gouden
accenten. Intense neus van ananas, vanille en
amandelbloesem. Een frisse wijn met een rond
mondgevoel en met een lange afdronk

Toro D'oro (rood) € 7.10/les
Land: Chili
Streek: Curico Valley
Wijndomein: Tunquelen
Druivenras: Cabernet Sauvignon
Alcoholgehalte: 13% vol
Smakenpalet: De wijn heeft een helder robijnrode
kleur met rode highlights. Intense geur van
aardbei, framboos en een vleugje cacao. Aangenaam
en levendig in de mond, medium body met een
gebalanceerde afdronk.

Les hauts de lalande (wit) € 8.65/les
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc - Roussillon
Wijndomein: Domein LaLande
Druivenras: Viognier/Chasan/Chardonnay
Alcoholgehalte: 12,5´´% vol
Smakenpalet: 6 maanden gerijpt in nieuwe Franse
eiken vaten. Deze mooie strogele wijn met licht
groen relectie, heeft een prachtige complexe
neus van bloemengeuren en noten van gegrilde
nootjes. De wijn is een perfect voorbeeld van
evenwicht tussen rondheid en frisheid.

Les hauts de lalande (rood) € 7.15/les
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc - Roussillon
Wijndomein: Domein LaLande
Druivenras: Shiraz/Syrah/Merlot
Alcoholgehalte: 12,5´´% vol
Smakenpalet: 6 maanden gerijpt in eiken vaten.
Mooie granaatrode body, intens boeket van rood
fruit (cassis), kruiden en geroosterde tonen. De
perfecte rijpheid van de druiven geeft ons een
volle complexe rode wijn.

Kidia Reserva (wit) € 10.55/les
Land: Chili
Streek: Loncomilla Valley
Wijndomein: Carta Vieja
Druivenras: Chardonnay
Alcoholgehalte: 13,5´´% vol
Smakenpalet: Een expressieve neus met aroma's van
banaan, witte perzik, abrikoos en subtiele noties
van vanille, karamel en geconijt fruit. Een volle,
zachte wijn met evenwichtige zuren en een lange
inale. 10 maanden gerijpt in Franse eiken vaten.

Alenyà (wit) € 8.85/les
Land: Spanje
Streek: Catalonië
Wijndomein: Clos Mont Blanc
Druivenras: Viura en Chardonnay
Alcoholgehalte: 12,5´´% vol
Smakenpalet: De Alenya heeft een bleke strogele kleur
en is een heldere en zuivere witte wijn. In de neus
veel fruit aroma's en fris van smaak in de mond met
een zeer elegante afdronk.

Alenyà (rood) € 8.85/les
Land: Spanje
Streek: Catalonië
Wijndomein: Clos Mont Blanc
Druivenras: Tempranillo en Cabernet Sauvignon
Alcoholgehalte: 13,5´´% vol
Smakenpalet: Intense robijnrode kleur. Rijk aan fruit
aroma's met een hint van vanille. Zacht in de mond met
goede tannine balans met een mooie afdronk.

Réserve De La Motte (wit) € 7.60/les
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc-Roussillon
Wijndomein: Bonils
Druivenras: Chardonnay
Alcoholgehalte: 13´´% vol
Smakenpalet: Heldere lichtgele kleur. De neus is
krachtig met intense tonen van acaciabloemen en
exotisch fruit. De smaak is vol, met vettige
afdronk, maar behoudt een goede levendigheid met
smaken van meloen, wit fruit en citrus in de
afdronk.

Réserve De La Motte (rood) € 7.60/les
Land: Frankrijk
Streek: Languedoc-Roussillon
Wijndomein: Bonils
Druivenras: Merlot
Alcoholgehalte: 13´´% vol
Smakenpalet: Een diep paarse Merlot met
schitterende relecties. De neus roept zeer rijp,
rood en zwart fruit op, versterkt door een vleugje
kruidigheid. Hij heeft een rijke en zijdezachte
smaak in de mond, dankzij goed geïntegreerde
tannines.



Richtlijnen voor het opwarmen van onze bereide gerechten

Warme voorgerechten:
15 à 20 min op 160°C in de oven plaatsen om op te warmen.

Soepen :
Opwarmen in een pot op het vuur . Niet te lang laten koken!

Hoofdgerechten :
De gerechten met aluminiumfolie afdekken en in het midden van de oven
plaatsen op 90°C. Het gerecht ongeveer 40 à 60 min laten opwarmen naar

gelang het type oven.
Plaats eventueel de gratin aardappelen of puree op het einde nog even

onder de grill voor een mooi korstje.

Opwarmen in een au bain-marie:
Plaats de au bain-marie zeker niet in de tocht!

1 waterkoker laten koken en in de diepe bak doen (max. 2 cm).
De schaal met de gerechten erin plaatsen,

maar laat de plastiek folie erover.
Deksel erop plaatsen, 2 kaarsen aanmaken en onderaan plaatsen.

U mag rekenen op 1,5 uur tot 2 uur alvorens de gerechten warm zijn.
Even controleren: Deksel afnemen, uw hand in het midden van de plastiek

plaatsen, als dit warm aanvoelt kan u beginnen met eten.

Bereidingswijze gevulde kalkoen of parelhoen

Neem uw kalkoen 2 uur vooraf uit de koelkast en laat op kamertemperatuur komen.
Verwarmen de oven voor op 180°C.

Voeg enkele klontjes boter toe in de hoeken van onze braadslede en braad de
kalkoen gedurende 15-30 min. op 180°C tot de kalkoen lichtjes bruint.

Verlaag de temperatuur naar 150°C en bestrijk de kalkoen ieder 1/2 uur met een
beetje gesmolten boter.

Gevulde kalkoenilet: maximale braadtijd 1,5 u.
Gevulde parelhoen: maximale braadtijd 2 u.

Gevulde kalkoen: maximale braadtijd 2 - 3 u.
Indien uw kalkoen te snel kleurt, kan u deze afdekken met aluminiumfolie.

Na de braadtijd, oven afzetten en de kalkoen bedekt met aluminiumfolie 20 min.
laten rusten.

Bent u opzoek naar een origineel cadeau om aan iemand
bijzonder te geven?

Dan hebben wij voor u 'een Vleeshoeve cadeaubon of een Vleeshoeve cadeaumand’!

Wenst u graag iets hartig? Of liever iets zoet?
Houdt u van Bourgondisch koken of liever een Italiaans gerechtje met pasta?

Geef ons een bedrag en dan vullen wij voor u de ideale mand!

Tips and tricks bij het braden van "een goe stukske vlees"

1. Laat vetrandjes zitten, die zorgen juist voor meer smaak!
2. Breng je vlees voor het bakken of braden op kamertemperatuur. Als je koud vlees in een hete pan legt, schrikt het, spant

het zich op en wordt het taai.
3. Schroei je vlees eerst rondom dicht in een braadpan met vetstof op hoog vuur. Zo hou je de meeste sappen in je vlees.
4. Het geheim van braden is de manier van garen. Dat moet op een lage temperatuur en voor lange tijd. Draai het vuur dus,

nadat je het vlees hebt dichtgeschroeid, lager of laat het gebraad verder garen in de oven. Afhankelijk van het stuk
gebraad (kalfsgebraad, varkensgebraad, …) varieert de gaartijd op lage temperatuur tussen de 20 à 45 minuten. Een
oventemperatuur tussen 150°C en 200°C is het best – gebruik een oventhermometer om zeker te zijn! Braad je vlees liefst
op de stand boven- en onderwarmte. Hetelucht is minder geschikt, doordat het je gebraad kan uitdrogen.

5. Handig: braden kan ook in de pan. De pan moet wel een dikke bodem hebben, een gietijzeren braadpan is bijvoorbeeld
heel geschikt. Doe het deksel op de pan en zet het vuur niet te hoog. Zorg dat je pan niet té groot is, want op plekjes
waar geen vlees ligt kan de vetstof verbranden. Kun je niet de hele bodem bedekken met vlees, leg dan wat grof gesneden
groenten (prei, sjalot, wortel…) rond je gebraad: die geven later ook nog extra smaak aan je saus.

6. Om te voorkomen dat het vlees uitdroogt, bedruip je het geregeld met braadvocht
7. Laat het vlees een kwartiertje rusten onder aluminiumfolie als het uit je oven of braadpan komt. Op die manier kunnen

de vleessappen zich herverdelen en wordt je vlees extra sappig en mals.

Rudy, Gerda, Charlotte en het team van De Vleeshoeve danken u voor het vertrouwen en
wensen u alvast smakelijke eindejaarsfeesten en het allerbeste voor het nieuwe jaar!


