
Frans gebraad
Deze varkensfilet gebraad wordt door ons ovenklaar geleverd, 

gevuld met een fijne farce van varkensvlees, champignons, gerookt spek, 
gemalen kaas en lenteuitjes. 

Gedurende ongeveer  50min. per kg in een voorverwarmde oven te plaat-
sen op 150°C. Mag eventueel eerst dicht geschroeid worden.

1kg is voldoende voor 3à 4 personen 14,00€/kg 
Suggestie: Heerlijk met stroganoffsaus

Diverse heerlijke en culinaire sausen naar ieders keuze koud of warm. 
Look, barbecue, cocktail, Provençaalse, tartaar, curry. 

Koude sausen 6,20€/kg. 
Peper, champignonroomsaus, wildsaus, bearnaise, straganoff, jagersaus

Warme roomsausen 9,95€/kg.

Assortiment van verschillende kazen, gegarneerd met druiven, noten, 
vijgen enz…

Hoofdschotel: ong. 250gr.  min. 4 personen    9,50€/pers.
Dessert: ong. 150gr min. 4 personen  6,50€/pers.

Tapasschotel 
(vanaf 4 personen)€ 9,00 pp

Een assortiment van de fijnste zuiderse vleeswaren 
 aangevuld met manchego kaas en 

afgewerkt met olijven, tomaatjes en ansjovis.

 

Kalkoenfilet, 
Tomaat gevuld met Kreeftcocktail

Ham aspergerolletje
Gevulde eitjes, gekruid kippeboutjes, 

Parma met meloen, wildpaté
Gerookte zalm, heilbot en forel, 

Gebakken zalmfilet,  aangevuld met pasta, 
rijst en aardappelsla.

Verse groenten en de nodige sausjes 
21,00€/pers. (vanaf 4 personen)

( Kleinere stukken vlees)
Hertenkalffilet, scampi brochette, gemarineerde speklapje,

 lamskottelet, kipfilet, Toscaans varkenshaasje, barbecueworst.
16,50€/pers.

 
Om al uw gerechten met de beste zorgen te kunnen bereiden, 

vragen wij u tijdig te bestellen aub.
Wij werken met een beperkt aantal bestellingen

Ma 24/12 open van 8.00 tot 12.30u en van 13.30u tot 16.00u
Di 25/12 open van 8.00 tot 12.30u ( namiddag gesloten )
Wo 26/12 open van 8.00 tot 12.30u (namiddag gesloten)

Do 27/12 gesloten

Ma 31/12 open van 8.00 tot 12.30u en van 13.30u tot 16.00u
Di 01/01/2019 gesloten

Wo 02/01 open van 8.00 tot 12.30u en van 13.30 tot 18.00u.

Wij danken u voor het vertrouwen en wensen 
al onze klanten van harte een succesvol en gezond
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 (min. 2pers.)
Bestaande uit 5 soorten vlees: Rundsvlees, kippenvlees, varkensvlees, 

slavinkjes, gehaktballetjes, 
9,00€/pers.

Gepaneerde gehakt balletjes, kippenblokjes, en kalfsworstjes
4,50€/pers.

 (min. 2pers.)
Bestaande uit 8 soorten vlees: tournedos, kippenfilet, 

Toscaans varkenshaasje, lamscarre, hamburger, Italiaans kalfslapje, 
spare – rib,  mini saté  

10,95€/pers.

(min. 2pers.)
Bestaande uit 8 soorten vlees 

 Rundsteak, slavink, cordon bleu, chipolata, saté, kippenfilet, hambur-
ger, Pulse schijf 

9,50€/pers.

Breughel gourmet (min 2pers.)
Bestaande uit 8 soortyen vlees

Rundsentrecote, boerecotelet, zwarte pens, frikadel, gekruid spek,
chipolatta, kipfilet, saté

9,50€/pers.

 (min. 2pers.)
Bestaande uit 6 soorten vlees 

 Hertenfilet, fazantfilet, eendenfilet, hazefilet, 
everzwijnfilet, parelhoenfilet.

20€/pers.

Chipolatake, satéke, hamburgerke, kipfilet.
4,00 €/pp.

 (min. 4 pers.)
Bestaande uit 4 gevarieerde wokgerechten.

Gemarineerde kip met Chinese rijst en currysaus
Gemarineerde steak met wok spirelli en Italiaansesaus,

Gemar. kalfsvlees met krielpatatjes en piripirisaus 
Gemar. Scampi (3st/pp) met noedels

Al deze wokgerechten zijn vergezeld van wokgroenten 
16,50€/pers.

Kalfslapje, rundssteak, kipfilet, kalkoenbrochet, zalmfilet, 
scampi (3st) brochet, kabeljauwtournedos

15,00€/pers.

Garnaalcocktail  6,90€/pers.
Krabcocktail  6,90€/pers.

Noorse visschotel  6,90€/pers.
Kipcocktail 4,50€/pers.
Rundscarpacio 21€/kg.

Vitello  30,00 €/kg.
Tonatosaus 17,00 €/kg.

Wildpasteien 16,90 €/kg.

St.-jakobsschelp royal  6,90€/pers.
Scampi’s in Duivelsaus 6,90€/pers.

Hertoginnekorfje 5,50€/pers.
Kaaskroket    1,60€/st.

Garnaalkroket  3,00€/st.

 
Tomatenroomsoep   3,50€/liter.
Aspergeroomsoep    3,50€/liter.

Witloofroomsoep met balletjes 3,50€/liter.
Bospaddestoelencreme  met balletjes  3,50€/liter

Kreeftensoep met garnaal  8,50€/liter.

Sla, geraspte wortelen, tomaten, boontjes, bloemkool en komkommer 
5,50€/pers.

Aardappelsla 8,00€/kg.
Pastasla met ham 13,00€/kg.
Pasta primavera 10,00€/kg

 
krielaardappelen, champignons, sojascheuten, boontjes met spek, 

witloof, wortelen erwten, paprika en ui.
5,50€/pers.

boontjes met spek, erwten en wortelen,
 bloemkoolsupreme en witloof.  

 5,50€/pers.

Aardappelkroketten  0,35€/st.
Aardappelpuree   5,70€/kg.

Wortel-, savooipuree 6,70€/kg.
Aardappelgratin   6,50€/kg

Gebakken patatjes 4,00€/kg.

Videevulling 12,50€/kg.
Kalkoenstoofpotje 15,00€/kg.

Wildstoofpotje  van ree16,00€/kg.
Kalfsstoofpotje 16,00€/kg

Varkenswangetjes met peer 19,00€/kg.
Konijnenbillen in Leffe 19,00€/kg.
Visstoofpotje de luxe  24,00€/kg.

Gebakken zalmfilet tuinkruidensaus  24,00€/kg 
Tongrolletjes Oostendse wijze 24,00€/kg 

 
(Geserveerd in ovenschotels) (min 2 pers.)

*Eendeborstfilet  “a l’orange “    12,50€/pers.
*Varkenshaasje peper, champignon, stroganoff, jagersaus 8,80€/pers

*Prince Orloff met champignonroomsaus  7,80€/pers.
*Parelhoenfilet met druivensaus 12,50€/pers.

*Gevulde kalkoenfilet  met druivensaus 10,50€/pers.
*Kip- of Kalkoenfilet ( Champignon / peper / stroganoff / jagersaus ) 

8,00€/pers.

Onze ovenklare specialiteiten
 

 Deze kalkoen wordt door ons ovenklaar geleverd, gevuld met een fijne 
farce van kalkoenfilets, nootjes, champignons en Grand Marnier. 

Enkel nog gedurende 2 uur in een voorverwarmde oven plaatsen op 160°C
1 kalkoen is voldoende voor 8  personen  55,00€/stuk

Suggestie: Heerlijk met Porto Fruit saus of druivensaus 9.95€/liter

Gevulde kalkoenfilet  
Gevuld met een fijne farce van kippengehakt natuur

Deze kalkoenfilet wordt door ons ovenklaar geleverd, gevuld met een fijne 
farce van kippengehakt natuur. Enkel nog gedurende 50 min per kg in een 

voorverwarmde oven te plaatsen op 150°C
Mag eventueel eerst dicht geschroeid worden.

1 kg is voldoende voor 3 à 4 personen  14,00€/kg.

Gevulde Lamsbout
Deze lamsbout wordt door ons ovenklaar geleverd, gevuld met gekruid 
lamsgehakt. U hoeft hem enkel gedurende 2 uur in een voorverwarmde oven te 

plaatsen op 150°C
( mag eventueel eerst dicht geschroeid worden)
1kg is voldoende voor 3à4 pers. 18,90€/kg.

Suggestie: heerlijk met graanmosterdsaus 9,95€/liter

Deze varkenskroon wordt door ons ovenklaar geleverd, gedurende on-
geveer 1,5 uur in een voorverwarmde oven te plaatsen op 160°C

( mag eventueel eerst dicht geschroeid worden)
1kg is voldoende voor 3à4 pers. 14,00€/kg.
Suggestie: heerlijk met jagersaus 9,95€/liter


