
Tongrolletjes à l’Ostendaise ------------------------------------------ € 12,99/pp 

Scampi van de chef met fijne groenten ---------------------------- € 12,99/pp 

Visstoofpotje van het huis met prei en puree -------------------- € 15,99/pp 

(zalm, kabeljauw, mosselen, Sint-Jacobsnoten, tongrolletjes en garnalen)  

Rundstong in madeirasaus -------------------------------------------- € 8,90/pp 

Varkenshaasje in champignonsaus---------------------------------- € 11,99/pp 

Varkenswangetjes met abdijbier en champignons ------------- € 14,99/pp 

Parelhoenfilet met Gandaham in champagnesaus -------------- € 12,99/pp 

Vlees waaronder gemarineerde rib, BBQ worst, gemarineerde  
kippenbout, gemarineerde brochette, gemarineerde kipfilet,  
witte pens, gemarineerde lamskotelet, gemarineerde scampi- 
brochette, visbrochette, vegetarisch, … . Houtskool en dergelijke  
zijn het ganse jaar door verkrijgbaar op bestelling. 

Koude groenten ---------------------------------------------------------- € 2,50/pp 
wortel, tomaat, salade en komkommer 

Warme groenten --------------------------------------------------------- € 4,25/pp 
boontjes in spek, bloemkool, witloof, wortelen, broccoli 

Appel met veenbessen ------------------------------------------------- € 1,60/stuk 

Zelfgemaakte kroketten ----------------------------------------------- € 9,45/100st 

Aardappelgratin ---------------------------------------------------------- € 6,20/kg 

Verse frieten -------------------------------------------------------------- € 3,50/kg 

Puree ------------------------------------------------------------------------ € 3,90/kg 

Aardappelsalade --------------------------------------------------------- € 6,90/kg 

Krielaardappelen -------------------------------------------------------- € 5,50/kg 

------------------------------------------------------ € 2,75/potje 
Bearnaisesaus, Provençaalse saus, Champignonroomsaus,  

Peperroomsaus, Mosterdsaus, Grand-veneursaus,  

Veenbessensaus 

 ------------------------------------------------------- € 1,90/potje 
Tartaar, Cocktail, Mayonaise, Ketchup 

Ben je allergisch voor bepaalde producten, vraag dan zeker de  
allergenen na van de bestelde  maaltijd. 

 

Folder ook geldig in 2023 onder voorbehoud van prijsschommelingen. 

Je kan het ganse jaar bij ons terecht voor een lekker stuk vlees, een 
heerlijke maaltijd van aperitief tot dessert of een bbq-schotel. Met de 
feestdagen in zicht willen we graag enkele producten in de kijker 
zetten. Dit is een greep uit ons ruime aanbod. Andere wensen dan de 
keuzes van de folder, bekijk onze website of neem contact met ons op, 
dan maken we gratis een offerte voor het menu van jouw keuze. 

Mini hapjes --------------------------------------------------------------- € 0,90/stuk 
(rollade van zalm en boursin, zalmwrap met rucola, spiesje van mozzarella  
tomaat en basilicum) 

Glaasje met vulling ----------------------------------------------------- € 1,40/stuk
(garnaalcocktail, meloen met ham, duo van gerookte en gekookte zalm,  
haringglaasje, broccolimousse met Gandaham) 

Scampi met meloen en basilicum ----------------------------------------------- € 0,99/stuk 

Mini garnaalkroket ----------------------------------------------------- € 0,99/stuk 

Mini kaaskroket --------------------------------------------------------- € 0,60/stuk 

Mini ovenhapjes --------------------------------------------------------- € 0,99/stuk 
(pizza, vol-au-vent, ham en kaas) 

Gebakken kippendrumsticks ----------------------------------------- € 0,50/stuk 

Geitenkaasje met spek  ------------------------------------------------ € 1,50/stuk 

Mini schelpjes ------------------------------------------------------------ € 2,10/stuk 

Carpaccio van rund met garnituur ---------------------------------- € 8,99/pp 

Garnaalcocktail ---------------------------------------------------------- € 9,99/pp 

Gandaham met meloen ----------------------------------------------- € 7,99/pp 

Huwelijk van zalm en heilbot ---------------------------------------- € 7,99/pp 

... 

Zelfgemaakte kaaskroket --------------------------------------------- € 1,99/stuk 

Zelfgemaakte garnaalkroket ----------------------------------------- € 3,89/stuk 
met handgepelde Oostendse garnalen 

Sint-Jacobsschelp Royale ---------------------------------------------- € 11,99/stuk 

Scampi’s in kreeftensaus  6 stuks ----------------------------------- € 8,49/pp 

Tongrolletjes in witte wijnsaus   ------------------------------------- € 8,49/pp 

... 

Kreeftensoep ------------------------------------------------------------- € 7,50/l 

Pompoenroomsoep ---------------------------------------------------- € 3,50/l 

Aspergeroomsoep ------------------------------------------------------ € 3,50/l 

Tomatensoep met balletjes ------------------------------------------ € 3,50/l 

Broccolisoep -------------------------------------------------------------- € 3,50/l 

Vissoep --------------------------------------------------------------------- € 7,50/l 

… 

 

± 400 gr vlees/pp: Runds-, kalkoen-, varkens- en kalfs-
vlees, hamburger, Derma- en Bayonneballetjes, vogels 
zonder kop, spekballetjes, gepaneerde gehaktballetjes 

Fondue --------------------------------------------------------------------- € 8,50/pp 
Fondue met gemarineerd vlees ------------------------------------- € 9,00/pp 
Fondue all-in ------------------------------------------------------------- € 13,50/pp 

Vlees wordt aangevuld met koude groenten, aardappelen of brood en 3 sausjes 

± 400 gr vlees/pp: Runds-, kalkoen-, varkens- en kalfs-
vlees, hamburger, Derma- en Bayonneburgers, vogels 
zonder kop, vlindersteaks, chipolata en schnitzel 

Gourmet ------------------------------------------------------------------- € 9,00/pp 
Gourmet met gemarineerd vlees ----------------------------------- € 9,50/pp 
Gourmet all-in ----------------------------------------------------------- € 14,00/pp 

Vlees wordt aangevuld met koude groenten, aardappelen of brood en 3 sausjes 

± 400 gr vlees/pp: Runds-, kalkoen-, varkens– en kalfs-
vlees, hamburger, lamskotelet, chipolata, Ardeens ge-
braad 

Steengrill ------------------------------------------------------------------ € 9,50/pp 
Steengrill met gemarineerd vlees ---------------------------------- € 10,00/pp 
Steengrill all-in ----------------------------------------------------------- € 14,50/pp 

Vlees wordt aangevuld met koude groenten, aardappelen of brood en 3 sausjes 

± 400 gr gemarineerd vlees/vis per pp: 
Zalm- en kabeljauwfilet, scampi, kikkerbil, Sint-
Jacobsnootje, lamskotelet, runds-, varkens-, kalkoen- 
en kippenvlees 

Teppanyaki --------------------------------------------------------------- € 15,00/pp 
Teppanyaki all-in -------------------------------------------------------- € 19,50/pp 

Vlees/vis wordt aangevuld met aangepaste groenten, rijst en noedels en 3 sausjes 

Gemengd buffet --------------------------------------------------------- € 19,90/pp 
Cordon bleu van zalm en heilbot, langoustines, gamba’s, 
scampi’s, tomaat garnaal, perziken met tonijn, gebakken 
rosbief, varkensgebraad, eitje, Italiaanse ham met       
meloen, kippenwit, salami, ham met asperges.  

Buffet wordt aangevuld met dagverse groenten, pasta-
salade, rijstsalade, aardappelsalade, broodjes en sausjes. 

Kaasplank ----------------------------------------------------------------- € 18,00/pp 
12 verschillende soorten kaas gegarneerd met druiven, noten en broodsoorten 

Opgevulde kalkoen of kip --------------------------------------------- dagprijs 

Opgevulde kalkoenfilet ------------------------------------------------ dagprijs 

Rundstong vers, rosbief extra, kalfszwezeriken, kalfsgebraad extra,  
côte à l’os, wild, ... -------------------------------------------------- dagprijs 



Verwenbord met keuze uit 5 in huis bereide mini desserts: ---- € 6,99/pp 

1 bokkenpootje, 2 chocomoussepralines, 1 Bretoens crème brûlée 

taartje, 1 speculoos tiramisu + 1 dessert naar keuze (advocaat, 

fruittaart, mini-eclair of aardbei in chocolade). 

Desserts zijn ook apart verkrijgbaar in grotere porties: 

Chocomousse in een jasje van chocolade ---------------------------- € 2,70/stuk 

Tiramisu met speculoos -------------------------------------------------- € 4,20/stuk 

Advocaat --------------------------------------------------------------------- € 2,99/100gr 

Bretoens crème brûlée taartje ------------------------------------------ € 2,70/stuk 

Bokkenpootjes -------------------------------------------------------------- € 22,00/kg 

Mini-eclairs ------------------------------------------------------------------ € 1,60€/stuk 

Fruittaart --------------------------------------------------------------------- € 3,30/pp 

Aardbeien in witte / zwarte / bruine chocolade (100 gr) -------- € 3,20/stuk 

 

Wij vragen om tijdig te bestellen, zodat we alles 
met de beste zorg kunnen bereiden. Zo kan je 

zorgeloos genieten van de feestdagen. 

Alles wordt binnen een straal van 20 km aan 
huis geleverd. 

Bestelling tot en met € 50, toeslag van €5 ver-
voerskosten. Vanaf € 50 gratis levering. 

Bestellingen 4 dagen op 
voorhand plaatsen. 

Vóór kerstdag: ten laatste op dinsdag 20/12/2022.  

Vóór oudejaar: ten laatste op dinsdag 27/12/2022. 

Nieuwjaarsmenu  
€ 37,99/pp 

Aperitiefhapjes 

1 glaasje naar keuze 

1 ovenhapje naar keuze 

1 kreeftenroomsoepje 

1 mini schelpje 

Voorgerecht 

Sint-Jacobsschelp Royal 

of 

Scampi’s in kreeftensaus 

Hoofdgerecht 

Parelhoenfilet met Gandaham in 
champagnesaus, warme groenten 

en kroketten 

Dessert 

Dessertbord bestaande uit 

1 bokkenpootje, 2 chocomousse-
pralines, 1 Bretoens crème brûlée 
taartje, 1 speculoos tiramisu en  

1 advocaat. 

Feestmenu Vis 
€ 36,99/pp 

Aperitiefhapjes 

1 glaasje naar keuze 

2 ovenhapjes naar keuze 

1 mini schelpje 

Voorgerecht 

Huwelijk van gerookte zalm en  

heilbot of Sint-Jacobsschelp 

Hoofdgerecht 

Tongrolletjes à l’Ostendaise met 
pommes duchesse 

Dessert 

Dessertbord bestaande uit 

1 bokkenpootje, 2 chocomousse-
pralines, 1 Bretoens crème brûlée 
taartje, 1 speculoos tiramisu en  

1 advocaat. 

Feestmenu Vlees 
€ 36,99/pp 

Aperitiefhapjes 

2 glaasjes naar keuze 

2 ovenhapjes naar keuze 

Voorgerecht 

Carpaccio van rund  

of  

Gandaham met meloen 

Hoofdgerecht 

Varkenswangetjes met abdijbier en 
champignonroomsaus, warme 

groenten en kroketten 

Dessert 

Dessertbord bestaande uit 

1 bokkenpootje, 2 chocomousse-
pralines, 1 Bretoens crème brûlée 
taartje, 1 speculoos tiramisu en  

1 advocaat. 

Kerstmenu 

€ 36,99/pp 

Aperitiefhapjes 

2 glaasjes naar keuze 

2 ovenhapjes naar keuze 

Voorgerecht 

Sint-Jacobsschelp Royal 

of  

Kreeftensoep 

Hoofdgerecht 

Gevulde kerstkalkoenfilet met 
Grand-veneursaus, appel met veen-

bessen en kroketten 

Dessert 

Dessertbord bestaande uit 

1 bokkenpootje, 2 chocomousse-
pralines, 1 Bretoens crème brûlée 
taartje, 1 speculoos tiramisu en  

1 advocaat. 


