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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 (6st.)
Oester gegratineerd (6st.)

per doos 12.00 €
per doos 15.00 €

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 van eigen rund met waterkers, bacon Bien

acquis, huisbereide krabsalade, stukje wrap, gevuld eitje.

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 26,00€

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


