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Appetizers

'Classic'
Glaasje met gedroogde ham, pistachenoot, peer
Limoencrème, grijze garnaal 
Koekje van risotto, wok groene groentjes, sint-jakobsvrucht 
Mini-pizza met rode pesto, coppa van rund
Gravad lax, komkommersalade,honing-mosterd 
 

pp 10.00 €
excl. 1.00  € waarborg pp

'Tapasplank'

Fijne charcuterie, kaas van het 'Groendal',olijven,lolly met gerookte zalm
dips met crackers,nobashigarnaal & limoen, stukje wrap, spiesje mozzarella en
zongedroogde tomaat, haringstukjes met dille, watermeloen, feta en munt 
 

pp 9.00 €

excl. 1.00  € waarborg pp

'Tapas extra'

Plukbrood(opwarmen)
Pizza van het huis (opwarmen)
Bruchetta's (6st.koud)  

per stuk 8.45 €
per doos 9.75 €
per doos 8.00 €

'Artisanale kroketjes'
per doos 12.50 €

Mix van 16 kroketjes (oester,vlees,kreeft,oud-Brugge) + 2 dips  

'Ovenhapjes'

Mix van 16 ovenhapjes (uienguiche met tripel,ciabatta,croquille van
escargot, chickenwing met honing en balsamico)  

per doos 15.00 €

'Oesters'
Oester natuur (12st.)
Oester gegratineerd (12st.)

per doos 24.00 €
per doos 30.00 €

excl. 1.00  € waarborg pp
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'Wit-blauw'
Carpaccio klassiek(6st.)
Rundertartaar met pistachenoot (6st.)
Pastrami (6st.)
 

per doos 12.00 €
per doos 11.00 €

per doos 11.00 €

excl. 5.00  € waarborg 

Feestformule
Startersplank met tapas, dips en crackers
3 koude hapjes 
2 warme hapjes
2 warme bordjes
Ovenkoek met beenham
Dessert in een borrelglaasje 

pp. 25.00 €
excl. 5.00  € waarborg pp.

vanaf 10 personen
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Broodjes
'Mini broodjes'

10 soorten beleg,groentjes,afgewerkt met vers fruit 

per stuk 1,50 €

10 % korting bij

afhaal winkel

Ovenkoek, warme beenham in sneden vacuüm in kookzak

Verse groentjes (gemengde salade,tomaat,komkommer,wortel)

Sausjes (mamoet, cocktail)

Alles wordt apart meegegeven! 

per stuk 3.25€

10 % korting bij

afhaal winkel

Ovenkoek, hamburger voorgebakken

Verse groentjes (gemengde salade,tomaat,komkommer,wortel)

Sausjes (hamburgersaus, andalouse)

Alles wordt apart meegegeven! 

per stuk 3,55 €

10 % korting bij

afhaal winkel

Menu's

'Lente'
Hapje garnaal,tomaat,advocado 
 
Soep van kervel, aspergepunten
 
Parelhoenfilet, wok van sperzieboon en groene asperges, crème van
bloemkool, verse kroketjes (6st)

pp 21,50€
excl. 3.00  € waarborg pp

'Ovenkoek hamburger artisanal'

'Ovenkoek warme beenham'
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'Zomer'

Hapje garnaal, tomaat, advocado
 
Gebakken scampi, saus van feta en tomaat
 
Kalkoenorloff met gedroogde ham bien acquis en Groentaler, vergeten
groentjes, verse kroketjes (6st.)

pp 25,00€

excl. 3.00  € waarborg pp

'Dit is Belgisch'

Hapje met carpaccio 'Wit-blauw'
 
Klassieke garnalencocktail met cocktailsaus
 
Vol-au-vent van onze hoevekip,kalfszwezerik,verse frietjes
 
Moelleux met vanille-ijs huisgemaakt

pp 30,00€

excl. 5.00  € waarborg pp

'Wit-blauw van de hoeve'

Aperitief classic
 
Verse chateaubriand of contrefilet gekruid (300 gr.p.p) 
 
Groentecarpaccio,gemengde salade,gemarineerde tomaat,spekboontjes
 
Peper-en béarnaisesaus,aardappelgratin of verse frietjes (keuze)
 

pp 27,00€

excl. 5.00  € waarborg pp





mini 'tapjes': kippenboutje, minipizza,miniworstje
 
Stoofvlees,appelmoes uit de boomgaard en verse frietjes
 
Geschenkje
 

Tomaat met grijze garnaal, gepocheerde zalm op vel, gerookte zalm, Duroc ham

met asperges, coquille gebakken en crème van citroen, rosbiefrolletjes

gevuld, sushi van buffelmozarella met gedroogde tomaat en gerookte ham,

haring en appel, Duroc salami, coppa met waterkers, bacon Bien acquis,

huisbereide krabsalade, stukje wrap, gevuld eitje, ovengebakken kippenwit

Aardappelsalade of frietjes (keuze),pistoletje,pasta,groentjes

- opgepast koude sausjes dienen apart te worden besteld -
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'Happy kids menu' pp 6,00€
excl. 1.00  € waarborg pp

'Feestbuffet'

Klassieke toppers

pp 26,50€

excl. 3.00  € waarborg pp

'Klassiek buffet' pp 23,00€

Tomaat gevuld met grijze garnaal, gerookte zalm, gepocheerde zalm, heilbot,

tongrolletje, gebakken scampi in tuinkruiden, Ardense ham, boerenpaté,

salami, mals gebakken rosbief, gekookte ham met asperges, boontjes met spek,

kippenwit met notensalade, zongedroogde tomaat en pijnboompitjes, krabsalade

van het huis,runderpastrami 

Aardappelsalade of frietjes, brood en pasta

- opgepast koude sausjes dienen apart te worden besteld -

excl. 3.00  € waarborg pp
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'Breughel'

pp 19,00€

excl. 2,50  € waarborg pp

Coppa,bacon,rilette en gedroogde ham van Bien acquis, 

Salami en kookham van Duroc d'olives,boerenpaté,hoofdvlees,bloedworstgekookt

spek,lookworst,vers gehakt,préparé,pastrami,kippenvleugeltje,rosbiefsalade en

klein assortiment hoevekaas

Assortiment brood en minipistolets, koude groentjes, salade van rode biet,

uiconfituur

- opgepast koude sausjes dienen apart te worden besteld -

pp 15.60 €
excl. 2,50  € waarborg pp

Tomaat met pastasalade,gepocheerde zalm op vel,gerookte zalm,Duroc ham, 

salami,hespeworst,kippevleugeltje,frietjes of aardappelsalade,groentjes

'Juniorbuffet'

mayonaise,tartaar,cocktail,vinaigrette (pakket per 600 gr, ong.8-10p.)
'Koude sausjes buffet'

pp 8,50€

per doos 7,50 €

Tomaat gevuld met grijze garnaal, gerookte zalm, gepocheerde zalm, mals

gebakken rosbief, boerenpaté, kippenboutje, salami, Ardense ham, gekookte ham

met asperges, boerenspek, kalkoenpastrami

Aardappelsalade of frietjes, brood en pasta

- opgepast koude sausjes dienen apart te worden besteld -

'Verkort buffet'   



'sausjesmix te vinden op pagina 8
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Gezellig tafelen

'Feestgourmet'

Worstje,kwarteleitje,hamburgertje,stukje wit-blauw,cordon bleu,schnitzel

krokant,varkensmedaillon Duroc,scampi gemarineerd,lamskoteletje,kipbrochetje

'Feestfondue'

pp 11,00€

Runds-,varkens-, en kalkoenblokjes,assortiment smakelijke

gehaktballetjes,worstje,spekvogeltje

pp 10,00€

'Happy kids gourmet'

Worstje x 2,hamburgertje,schnitzel krokant,kalkoenlapje,steak 

pp 4,50€

'Happy kids fondue' pp 4,50€

Worstje x 2,assortiment smakelijke gehaktballekes, 

kalkoenblokjes,rundblokjes

'Teppanyaki'

Zalm,sint-Jakobsvrucht met kruidenboter,nobashigarnaal,contrefilet,saté van

kalf,kip gelakt,lamskroon,hamburgertje,witte pens met oud-Brugge kaas en

Italiaanse ham,kikkerbilletjes,eendenborstfilet,geitenkaasje met spek 

pp 16,00€

'Cowboysteak'

Sappig stukje Wit-Blauw (2x 150gr),feestelijke groenteschotel koud,frietjes of

bakpatatjes of gratin,warme sausjes (béarnaise en champignon)

stelletje en brandpasta

Extra gekruide steak (250 gr): + 5.50 €/stuk

Extra brandpasta: 3.50 €/l 

pp 15,00€
excl. 20,00  € waarborg pp

'groenten warm/koud/Oosters op pagina 8/9
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'Koude sausjes'

Happy mix:Andalouse,mamoet,samourai,look,tartaar,cocktail,béarnaise

(100gr/potje)  
per doos 8,25 €

Burger met gekonfijte tomaat, pijnboompit, rucola, pestodressing en parmenzaan

Burger met brie,walnoot,appel,salade,honingmosterd

Burger dubbel met ui,salade,saus van het huis 

Burger met bacon,rode ui,augurk,cheddar,spicy dressing

Burger met ananas,kersttomaat,sweet chilli

-alles wordt vers meegegeven en wordt zelf gebakken op de plaat,broodjes incl.-

-burgers zijn mini-burgers 6st pp-

-vegieburger mogelijk +1.00€ pp-  

'Hamburger all-in' vanaf 6 personen pp 14,25€

Groen-groener-groenst

'Koude groentjes'

Gemengde salade,gemarineerde tomaat,komkommer,geraspte wortel

1 rauwkostsalade,boontjes met ui,groentenpasta

'Warme groentjes'

Spekboontjes (2st), groene asperges, gestoofde worteltjes, 'vergeten-groente'

puree, pannetje van courgette, lente-ui, paprika  

pp 4,40€

pp 4,80€

Asian mix: Kejap manis,sweet&sour,curry,chilli (100gr/potje)  per doos 7,50 €

excl. 1,00  € waarborg pp
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'Warme groentjes Oosters'

Roerbakgroentjes om op te warmen:paprika,wortel,courgette,mais,

sojascheuten,keniaboontjes,bloemkool en broccoli,champignonsmix,pijpajuin    

pp 5,00€

Schatjes van patatjes 

Verse frietjes

Verse aardappelkroketjes

Aardappelgratin

Aardappelpuree

Bakpatatjes

Aardappelsalade

Pasta Mandeldaele met kaas en hesp (portie 300 gr.)

Pasta groene pesto, mozzarella, tomaat (portie 300 gr.)

Pasta om te roerbakken (mie,noedels,rijst,vlindertjes)

Mix van de 3 rauwkostsalades (portie 300gr.)  

2,80 €/kg

0,30 €/st

2,50 € pp

2,50 € pp

2,70 €/pp

2,70 €/pp

5,50 €/pp

5,50 €/pp

3,00 €/pp

4,50 €/pp

Warme sauzen 'huisbereid'
Pepersaus,champignonsaus,vlierbessensaus,béarnaisesaus,jagerssaus,

Brabantse saus,Fine champagnesaus,witte wijnsaus,wildsaus,bruine jus 

9,50 €/liter

'Fruit uit de boomgaard'

Doos appeltjes (6 halve) mix van veenbes en amandel per doos 4,00€

Doos peertjes (6 halve) mix van rode wijn natuur en crunch van hazelnoot per doos 4,60€

10 % korting bij afhaling in de winkel
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BOXEN 

'Brunchbox'

2 ontbijtkoeken, beleg zoet & hartig, yoghurt, granola, gravad lax,

gerookte zalm-guacamole, plukbrood met verse kruiden, aspergesalade,

Griekse paste, wrap, tataki van rund, mini-pannekoekje, vers fruit 

 

'Apero-grillbox'

54.00 €/box

(2 personen)

 

Tapas en fijne charcuterie, crackers, nacho's, tomaat-garnaal,

plukbrood met verse kruiden, q-bag met zalm en groene apserges,

vitello tonato, langoustines met verse dragon, zesrib-notensalade-

verse frietjes 

60.00 €/box 

(2 personen)

'Picknickbox' -vanaf 2 pers-

potje charcuterie, tapas en kaasjes, klassieke pastasalade, bruchetta,

ovenkoek met groentjes en hesp of kaas, 1/3 wrap, garnalencocktail

Verse fruitsalade, stukje frangipannetaart

16.00 €/pers
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Barbecue  

'Barbecuepakket basic' 12.10 €/kg

ongeveer 3 kg vlees

'Barbecuebox' 54.00 €/box

ongeveer 4 personen

8 x barbecueworst, 6 x varkensbrochette, 2 x rib, 4 x kipfilet gemarineerd,

4 x gemarineerd biefstuk

'Barbecuepakket classic'
6 x barbecueworst, 6 x kalkoenbrochette, 1 x rib, 2 x witte pens, 6 x

gemarineerd biefstuk, 4 stukjes gekruid buikspek

13.50 €/kg

ongeveer 3 kg vlees

'Barbecuepakket mandeldaele'

750 gr contre filet gekruid, 1 x varkenshaasje met spek, 6 x lamskotelet,

2 x witte pens, 4 stukjes gemarineerde kipfilet, 4 x chipolata

18.90 €/kg

ongeveer 3 kg vlees

10 % korting bij afhaling in de winkel

500 gr 1e keus wit-blauw gekruid, 2 x kipbrochette met spek, 2 x

varkensbrochette, 2 x witte pens, 2 x hamburgerspies, 2 x chipolata, 300 gr

bakpat, 300 gr pastasalade van het huis, 250 gr groene rauwkostsalade, 250

gr witte rauwkostsalade

'Groenten en co' 

Salade, tomaat, rode - witte en groene rauwkostsalade, boontjes, komkommer,

wortel, pasta, vinaigrette, Provençaalse- en bearnaisesaus, frietjes of

aardappelsalade (keuze)

8.90 €/persoon

Onmogelijk om alle 'vleesjes' neer te schrijven, kom gerust een kijkje nemen in ons winkeltje, bel

of mail ons voor suggesties. Ook online vindt u een uitgebreid assortiment vlees of vis voor op de

barbecue 

'Hapjes voor op de rooster' 

Grillworst, witte pens met hoevekaas, aperospies met sesam, aperospies van het huis,

spekfakkel, scampibrochetje, timonworstje, ballekesbrochet, kippevleugeltjes...
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'Hoofdgerechten'

Gebakken rosbief 'wit-blauw',bruine jus

Runderwang 'wit-blauw'

Kalkoenfilet natuur met saus naar keuze

Kalkoenfilet met feestvulling en saus naar keuze

Vol-au-vent van hoevekip met kalfszwezerik

Varkenswang op wijze van het huis

Varkensfilet met saus naar keuze

Varkensfilet met kruidenkaas en saus naar keuze

Gevulde eendenborstfilet met appel en veenbes

Parelhoenfilet 'fine' champagne'

Lamsbout winters gevuld 

Filet van hert met vlierbessensaus

Vispannetje uit de Noordzee, brunoise van groentjes

Tongfilets op een bedje van prei

9,30 €/pp

8,50 €/pp

7,30 €/pp

8,00 €/pp

9,40 €/pp

9,50 €/pp

9,30 €/pp

9,30 €/pp

11,25 €/pp

11,00 €/pp

11,50 €/pp

17,30 €/pp

16,00 €/pp

15,00 €/pp

 

'Dessert'

Tiramisu met aardbei

Duo van de beste chocolade van Callebout

Dessertbord (5st.) + vers fruit

Tiramisu

Crème brulée

Chocomousse classic

Hoeve-ijs per liter (vanille,aardbei,chocolade)

Kaas met uiconfijt,vers fruit,walnoot

 

5,50 €/pp

4,50 €/pp

9,00 €/pp

5,00 €/pp

4,50 €/pp

3,75 €/pp

vanaf 8,00 €/liter

8,40 €/pp

excl. 2,00  € waarborg pp

excl. 1,50  € waarborg pp
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Vleespakketten op maat verpakt

'Gemengd voordeelpakket - 15 kg' 15.50 €/kg

1 kg biefstuk, 1 kg rumsteak, 1 kg dunne lende, 1 kg stoofvlees rund, 1 kg

varkenschnitzel, 1 kg cordon bleu, 1 kg kalkoenbrochette, 1 kg kipfilet, 8

hamburgers naar keuze, 1 kg varkensgyros, 1 kg braadworsten, 1.5 kg gemengd

gehakt, 800 gr gehaktbroodje, 4 blinde vinken, 1 kg filetkotelet of

carregebraad  

'meatboxen - ongeveer 6 kg'

10 % korting bij afhaling in de winkel
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Voor de hobbykok -suggesties-

'Wit-blauw'

Chateau briand

Côte à l'os

Contre filet

Rundertong

Filet pure

Tournedos

Zesrib

Stoofvlees 

'Duroc varken'

Varkenshaas

Varkenshaas met pastrami

Varkenskroon

Varkenswang 

'Gevogelte'

Kalkoenfilet

Kalkoenfilet met feestvulling

Eendeborstfilet

Parelhoenfilet

 

'WIld'
Hert

Fazant

Bosduif

Haas

Everzwijn

Wilde eend

'Lam en kalf'

Kalfsschenkel

Kalfstoofvlees

Kalfsgebraad

Lamkroon

Lamsbout

Huisbereide charcuterie en salades

Charcuterie van Duroc D'olives

Charcuterie van Bien acquis

Verse groenten uit den hof en van de collega's

Sapen van 'Fruit Lambrecht'

Selectie wijnen,geschenkmanden,geschenkbon

'En verder'
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Tips and Tricks

Groenten en aardappelbereidingen:

       

      Feestelijke groentekrans warm

Oven voorverwarmen op 160°C  wanneer op temperatuur gedurende 15 à 20 min in de oven

      Aardappelgratin

Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 20 à 30 min in de oven

      Knolselderpuree

Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 15 à 20 min in de oven

       Kroketjes

Friteuse voorverwarmen op 175°C en afbakken op 175°C wanneer goudbruin

       Bakaardappeltjes

Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 15 min in de oven

 

Hoofd en voorgerechten Vlees en Vis (ook voor de menu's)

 

          Hoofdgerechten met rood vlees

Oven voorverwarmen op 130°C  wanneer op temperatuur gedurende 5 à 10 min in de oven

         Hoofdgerechten of voorgerechten met vis

Oven voorverwarmen op 160°C  wanneer op temperatuur gedurende 5 à 10 min in de oven

          Hoofdgerechten wit vlees 

Oven voorverwarmen op 160°C  wanneer op temperatuur gedurende 8 à 12 min in de oven  

 

 

Dit zijn richtlijnen, elke oven is anders, blijf rond het kookvuur als je opwarmt en controleer in de

helft van de tijd om na te gaan of alles volgens plan verloopt      
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Tips and Tricks

Hapjes Warm

Doos kroketjes

Friteuse voorverwarmen op 175°C en afbakken op 180°C wanneer goudbruin

       Doos ovenhapjes

Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 4 à 6 min in de oven 

Schaaltje van gegratineerde oesters,  6  stuks

Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 3 min in de oven

Voorgebakken kippenboutjes

Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 10 à 12 min in de oven

 

Cote à l’os/chateaubriand:

Het vlees op kamertemperatuur laten komen en inwrijven met olijfolie of een andere vetstof en

eventueel nog (bij)kruiden

Oven voorverwarmen op 80°C, ovenstand warme lucht

Vlees op de rooster leggen en een 35 à 40 minuten (voor ong.1kg vlees) in de oven plaatsen

Neem een ruime braadpan met goede boter, eventjes lichtbruin laten komen en het vlees aan beide

zijden een 4 tal minuutjes bakken, Klaar!

 

Beenham met ovenkoek

De beenham au bain marie verwarmen (ruime pot met water aan de kook brengen, hesp in de zak laten

en erin plaatsen, het kookvuur op stand 1 brengen en een 20 tal minuten in laten liggen)

 

Hamburger met ovenkoek

Oven voorverwarmen op 170 °C wanneer op temperatuur gedurende 8 tal minuten in de oven

 



Openingsuren winkel
10 % directe korting bij aankoop van verse producten, niet op traiteur in
de winkel
Donderdag: 13.30h-18.00h
Vrijdag: 08.00h-12.15h & 13.00h
Zaterdag: 08.00h-16.30h
Zon-en feestdagen op bestelling
 
Afhaal- of verkooppunten

Celine en Nico, op donderdag en zaterdag
Kleistraat 7 te Wortegem-Petegem (enkel afhaal)

 
Els en Arne, beter bekend als Fruit Lambrecht-Baart
De beste appeltjes en peertjes vindt u in de
Leiegoeddreef te Sint-Eloois-Winkel (afhaal en verkoop)

 
Christ en Claudine, op zaterdag
Pluimvee, hobbyvoeders, bakproducten en meer
Bollewerpstraat 112 te Ingelmunster (enkel afhaal)

 
De gezelligste boerenmarkten:

Lokaal Deinze, Slachthuisstraat in Deinze
vrijdag van 15h-19h

 
Lokaal Deerlijk, De Cassinastraat in Deerlijk
vrijdag van 15h-19h

 
Boeren en buren in Kortrijk
Enkel op bestelling, afhalen op zaterdag
 

prijzen zijn steeds correct in de winkel of op het huidig kasticket en vervangen alle vanaf 02/06, wij zijn niet
verantwoordelijk voor drukfouten



 
 

Dikke merci van jouw boer!
psst...al ons rundsvlees komt recht van de boerderij, wordt vervaardigd in eigen atelier 

en moet het nog gezegd worden alle fruit, groenten of vlees  die wijzelf niet kunnen telen
komen uit de streek … en  ja inderdaad rechtstreeks van een boer! 

Korter kan het dus niet
 


