
Groenten en aardappelbereidingen 

 

Warme Feestelijke groentenkrans 

Oven voorverwarmen op 170°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 

     Pommes Neuf aardappelen 

Friteuse voorverwarmen op 175°C afbakken op 175°c ongeveer een 3 tal 
minuutjes  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



Hoofdgerechten Vlees en Vis 
 

Gebakken rosbief met bruine jus 
 

Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 5 à 10 min in 
de oven 

Hertenkalffilet in een geweldig sausje 

Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 5 à 10 min in 
de oven 

Varkensfilet archiduc 
 

Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 8 à 10 min in 
de oven 

Kalkoenrollade natuur of opgevuld met saus naar keuze/ opgevulde kalkoen  
 

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

Gebakken parelhoenfilet met saus  
 

Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 8 à 10 min in 
de oven 

Varkensfilet met pastrami en Boursin  

Oven voorverwarmen op 170°C wanneer op temperatuur ongeveer een 8 à 10 min 
in de oven  

Ardeens gebraad met champignonroomsaus 

Oven voorverwarmen op 170°C wanneer op temperatuur ongeveer een 8 à 10 min 
in de oven  

Beenham royal met saus naar keuze 

Oven voorverwarmen op 170°C wanneer op temperatuur ongeveer een 8 à 10 min 
in de oven 

 



Coq au vin op grootmoeders wijze  

Oven voorverwarmen op 170°C wanneer op temperatuur ongeveer een 8 à 10 min 
in de oven  

 

Veggie gluten vrij 

Warme paprika met quinoasalade/ groentenpizza 

Oven voorverwarmen op 160°C en ongeveer een 10 tal min in de oven  

 

 
Voorgerechten Warm 

 

Snel stoofpotje van witte vis 
 

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

Gebakken scampi pasta, sausje van zongedroogde tomaat 

Oven voorverwarmen op 160°C  wanneer op temperatuur gedurende 8 à 10 min in 
de oven 

Gebakken kabeljauw met brunoise van aardappel en een zacht mosterdsausje 
 

Oven voorverwarmen op 160°C  wanneer op temperatuur gedurende de kabeljauw 
6 à 8 min in de oven, de aardappeltjes ook in de oven maar een 10 tal minuutjes, 
sausje opwarmen in kom 

Vislasagne met kreeftensaus 
 

Oven voorverwarmen op 160°C  wanneer op temperatuur, de vislasagne in de oven 
plaatsen ongeveer een 8 a 10 min. 

Tongrolletjes op een bedje van prei, puree en een heerlijk sausje 

Oven voorverwarmen op 150°c wanneer op temperatuur ongeveer een 5 a 8 tal 
minuutjes in de oven stoppen  



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 8 à 10 min in 
de oven 

 
-Schaaltje van gegratineerde oesters,  6  stuks 

 
Oven voorverwarmen op 170°C  wanneer op temperatuur gedurende 5 min in de 
oven 

 
Voorgebakken kippenboutjes 

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

 

Doos mandeldaele 

Rundspiesje, stoofpotje van kip en mini vispannetje, gegratineerde oesters 
in een voorverwarmde oven van 170°c ongeveer een 4 a 5 minuutjes, scampi in 

panko in friteuse 180°c afbakken tot goudbruin 



 

Aperitiefschotels 

 

Aperitief basic 
 
Gravad lax met zijn garnituur/ Yakitori van kip met dip/ winterse salade met 
wildpate, schilfers van foie gras en chutney/ croque met pesto van savooikool en 
portobello 
 
Hapje met Gravad lax : serveren met lepelvorkje 
 
Yakitori van kip: in een voorverwarmde oven van 170°C gedurende 5 tal minuten 
 
Croque : in een voorverwarmde oven van 170°C gedurende 5 tal minuten 
 
Winterse salade: serveren met lepelvorkje 
 

Aperitief klassiek 
Gravad lax met zijn garnituur/ Yakitori van kip met dip/ winterse salade met 
wildpate, schilfers van foie gras en chutney/ croque met pesto van savooikool en 
portobello, soepje van pastinaak met gedroogd ovenspek/ glaasje met mousse van 
ricotta, dille en gerookte zalm/ huisbereid kroketje 
 

 
Hapje met Gravad lax : serveren met lepelvorkje 
 
Yakitori van kip: in een voorverwarmde oven van 170°C gedurende 5 tal minuten 
 
Croque : in een voorverwarmde oven van 170°C gedurende 5 tal minuten 
 
Winterse salade: serveren met lepelvorkje 
 
Huisbereid kroketje: Friteuse voorverwarmen op 175°C en afbakken op 180°C  
 
Glaasje met ricotta : serveren met lepelvorkje 
 
Soepje van pastinaak: soep verwarmen in een kom op het vuur de garnituur pas 
toevoegen na het uitschenken van de soep 



 
Walking dinner 

Bordje met tapas en fijne charcuterie van het duroc varkentje/ millefeuille van 
peperkoek, gekonfijte appel en camembert/ kroketje van ham met wilde slamix/ 
schartongfilet met jullienne van prei/ gravadlax met zijn garnituur/ soepje van 
pastinaak met gedroogd ovenspek/ pizza chili con carne/ gelakt buikspek met 
wortelcreme en quinoasalade/ linguini met zeebrasemen kamschelpen/bubbel van 
huisbereide krab/ burger op artisanale wijze/ winters dessert 
 
 
Bordje met tapas en fijne charcuterie van het duroc varkentje: op tafel plaatsen bij de gasten 
 
millefeuille van peperkoek, gekonfijte appel en camembert: koud serveren  
 
Hapje met gravad lax : serveren met lepelvorkje 
 
schartongfilet met jullienne van prei: De schartongfiletjes die in de schelp gepresenteerd zijn 
met de prei in een voorverwarmde oven van 170°C ongeveer een 4 a 5 tal minuutjes 
 
kroketje van ham met wilde slamix: Friteuse voorverwarmen op 175°C en afbakken ongeveer 2 tal 
minuten daarna dresseren op de salade en serveren met lepelvorkje 
 
pizza chili con carne:  in voorverwarmde oven van 170°c ongeveer een 4 tal minuutjes  
 
soepje van pastinaak met gedroogd ovenspek: soep verwarmen in een kom op het vuur de soep in 
de soeppotjes schenken daarna het gedroogd ovenspek garneren 
 
linguini met zeebrasemen kamschelpen: het stoofpotje in de oven plaatsen voorverwarmde op 
170°C een 5 a 6 tal minuutjes 
 
gelakt buikspek met wortelcreme en quinoasalade: Het gelakt buikspek opwarmen in de oven die 
voorverwarmd is op 170°C een 3 tal minuutjes en serveren op de koude quinoa met wortelcreme 
 
bubbel van huisbereide krab: serveren met een lepelvorkje 
 
 
burger op artisanale wijze: de oven voorverwarmen op 170°C de hamburgertjes een 4 a 5 tal 
minuutjes verwarmen in de oven en tussen de belegde broodjes leggen en serveren maar! 
 
winters dessert: serveren met een lepel 



 

Merry Christmas menu 
 

Bubbel van pastrami 
 

Heerlijke ossenstaartsoep 
 

Opgevulde kalkoenrollade met een stoofpotje van winterse groentjes en verse 
kroketjes 

◾ 
 

Bereiden; 
 

Het hapje serveren met een lepelvorkje 
 

De ossenstaart soep opwarmen in een kom tot heet genoeg de room toevoegen en 
schenken in soepborden en garneren met het vlees en peterselie 

 
De opgevulde kalkoenrollade in een voorverwarmde oven plaatsen van 170°C onge-

veer een 8 tal minuutjes 
 

De groentjes in een voorverwarmde oven plaatsen van 170°C ongeveer een 8 tal 
minuutjes evt iets langer 

 
De kroketjes frituren 

 
 
 
 
 



 

Happy New Year menu 
 

Bubbel van pastrami 
 

Linguine met zeebrasem en kamschelpen 
 

Boeuf bourguignon met pompoengratin, brunoise van appel en verse amandelkro-
ketjes 
◾ 
 

Bereiden: 
 

Het hapje serveren met een lepelvorkje 
 

 De linguini met zeebrasem in een voorverwarmde oven plaatsen van 170°C onge-
veer een 5 a 8 tal minuutjes 

 
De boeuf bourguignon in een voorverwarmde oven plaatsen van 170°C ongeveer 

een 6 a 8 tal minuutjes 
 

De groentjes in een voorverwarmde oven plaatsen van 170°C ongeveer een 8 tal 
minuutjes evt iets langer 

 
De amandelkroketjes frituren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Cote à l’os menu 
 

Aperitief klassiek 
(Gravad lax met zijn garnituur/ Yakitori van kip met dip/ winterse salade met wildpate, 
schilfers van foie gras en chutney/ croque met pesto van savooikool en portobello, 
soepje van pastinaak met gedroogd ovenspek/ glaasje met mousse van ricotta, dille en 
gerookte zalm/ huisbereid kroketje) 

 
Malse châteaubriand of contrefilet gekruid 

(ideaal voor in de oven of op de bbc) 
Gemengde salade, gemarineerde tomaat van het huis, 

komkommer met dressing, krokante groentjes in thai vinaigrette verse pom-
mes neufs of aardappelgratin 

huisbereide mayonaise, warme saus naar keuze 
◾ 

 
De hapjes: 

 
Hapje met Gravad lax : serveren met lepelvorkje 
 
Yakitori van kip: in een voorverwarmde oven van 170°C gedurende 5 tal minuten 
 
Croque : in een voorverwarmde oven van 170°C gedurende 5 tal minuten 
 
Winterse salade: serveren met lepelvorkje 
 
Huisbereid kroketje: Friteuse voorverwarmen op 175°C en afbakken op 180°C  
 
Glaasje met ricotta : serveren met lepelvorkje 
 
Soepje van pastinaak: soep verwarmen in een kom op het vuur de garnituur pas toevoegen na het 
uitschenken van de soep 
 

 
Cote a l’os/ chateau briand: 

De Pommes neuf  in Friteuse voorverwarmen op 175°C afbakken op 175°c ongeveer een 3 a 4 tal 
minuutjes of de gratin aardappelen in de oven mee met het vlees 

De chateau briand of contre filet bakken in voorverwarmde oven van 140°c ongeveer 20 
minuutjes 

Groentjes worden er koud bij geserveerd 

De sauzen kan je opwarmen in een kom ofwel in de microgolf 



Menu 

XL 
 

Gegratineerde oester met appel, sjalot en kerrie 
 

Carpaccio van sint- jakobsmossel met bloemkool en hazelnoot 
 

Bretons stoofpotje met lotte 
 

Hertenkalf, jus, beukzwam, zilverui, 
crème van spitskool, mousseline van knolselder 

 
 
 

Bereiden; 
 

 De oesters in een oven van 150°c kort opwarmen 2 min max 
 

Het koud voorgerecht kan je zo dresseren 
 

Het stoofpotje van lotte in de voorverwarmde oven van 160°C  gedurende een 6 à 
8 min in de oven 

 
de hertenkalffilet in een voorverwarmde oven van 170°C 5 à 10 minuutjes 

opwarmen 
 

De groentjes en knolselderpuree ook in een voorverwarmde oven van 170°C en 
een 15 tal minuutjes  verwarmen 

 
 

 
 
 

 


