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Gezellig tafelen: 

Gourmet:  kipschnitzel ≈ kaasburger ≈ tuinvink ≈  

hamburger ≈ biefstuk ≈ chipolata ≈ cordon blue  

| €9,95/persoon 

Gourmet Delux: kaasburger ≈ chipolata ≈ 

varkensbrochette ≈ Chateaubriand ≈ lamskroon ≈ 

kalfschateau ≈ cordon blue ≈ blinde vink ≈ eitje  

| €13,50/persoon 

Wild gourmet: eendenborst ≈ hertenkalf ≈ ree filet  ≈ 

fazantenfilet ≈ parelhoenfilet ≈ marcassin ≈ 

kwarteleitje | €17,95/persoon 

Kinder gourmet: blinde vink ≈ kaasburger ≈ chipolata ≈ 

rundsburger ≈ varkensbrochette | €7,00/persoon 

Fondue: kaasbolletje ≈ gehaktbolletje ≈ spekbolletje ≈ 

kip ≈ Ardens gebraad ≈ biefstuk | €9,00/persoon 

Fondue Delux: Filet pur ≈ kalfsfilet ≈ varkenshaasje ≈ 

spekbolletje ≈ kaasbolletje | €11,00/persoon 

Kinder fondue: kaasbolletje ≈ gehaktbolletje ≈ 

spekbolletje ≈ kip | €5,00/persoon 
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Teppanyaci: kaasburger ≈ chipolata ≈ brochette ≈ 

biefstuk ≈ lamskroon ≈ cordon blue ≈ blinde vink ≈ eitje 

≈ scampi ≈ coquille | €16,50/persoon 

Steengrill: rundsburger ≈ varkensbrochette ≈ biefstuk ≈ 

kip ≈ lamskroon ≈ Ardens gebraad ≈ cordon blue ≈ eitje 

| €14,00/persoon 

 Assortiment koude groenten: €3,00/persoon 

 Assortiment koude sausjes: €1,00/persoon 

 

 Party broodjes: €1,20/broodje    

(aanbevolen: 6 broodjes per persoon) 

Hapjes: 
 

Ganzenlever met zijn garnituur | €11,00/persoon 

Carpaccio van Belgisch wit-blauw | €4,00/persoon 

Warme bladerdeeghapjes huisbereid | €1,30/stuk 

 

Voorgerechten: 
 

Ganzenlever met zijn garnituur | €22,00/persoon 

Carpaccio van Belgisch wit-blauw | €12,00/persoon 

Trio van huisbereide wildpaté | €10,00/persoon 

Gegrilde halve kreeft met kruidenboter | dagprijs 
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Hoofdgerechten: 

Hertenkalf in grand-veneursaus met warme groenten 

≈gratin of kroketten | €27,00/persoon 

 

Eendenborst in sinaasappelsaus ≈warme groenten 

≈gratin of kroketten | €20,00/persoon 

 

Wildstoofpotje met warme groenten ≈gratin of 

kroketten | €21,00/persoon 

 

Parelhoen “fines chamagne” met warme groenten 

≈gratin of kroketten | €24,00/persoon 

 

Opgevulde kwartel ≈warme groenten ≈gratin of 

kroketten | €22,00/persoon 

 

Opgevulde kalkoenrollade met champignonsaus ≈warme 

groenten ≈gratin of kroketten | €17,00/persoon  
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Enkele suggesties uit ons gamma vers vlees:  

{prijs per kg} 
 

Rund: 

Steak Rossini (steak met ganzenlever) 

Rosbief 

Rosbief van de chef 

Awayo 

Filet en croûte opgevuld met verassingen uit het bos 

 

Varken: 

Italiaans gebraad 

Varkenshaasje en croûte 

Varkenshaasje opgevuld met truffel 

Mosterdgebraad 

Duivelsgebraad 

Orloffgebraad  
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Kalkoen: 

Opgevulde kalkoen ‘classic’ 

Opgevulde kalkoen met kalfszwezerik en truffel 

Opgevulde kalkoenrollade 

Kalkoenborst opgevuld met hazelnoten en peperkoek 

Kalkoenrollade opgevuld met foi gras 

 

 

Assortiment wild: {prijs per kilo} 

Haas  

Fazant  

Parelhoen 

Everzwijn 

Hertenkalf 

Kwartel 

Bosduif 

 

Eendenborst 

Ree 

Kangoeroe 

Konijn 

Patrijs 

Struisvogel  
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Praktische richtlijnen: 

 

Om alles vlot te laten verlopen, graag de 

wildgerechten en vers vlees 1 week op voorhand  

bestellen. 

Dank voor uw begrip. 

 

 Op dinsdag 24 en 31 december is de winkel 

open van 8u tot 14u. 

 Op Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de winkel 

open van 9u tot 12u. 

 Op donderdag 26 december en 2 januari is de 

winkel gesloten. 

 

 

Volg ons op Promovera en Facebook. 
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