


Augustus - Septembermenu
van 03.08.19 tot en met 28.09.19

Sprankelend aperitiefj e met hartige hapjes


Soepje van butternut


Scampi, schartong, dragon en tomaat gegratineerd 


Opfrissertje


Chateaubriand met zomergarnituur en gratinkoekje


Kaastaartje en z’n garnituur


Koffi  e en zoetigheden

Wijnen en waters inbegrepen68€



Oktobermenu
van 04.10.19 tot en met 27.10.19

Woudvruchtenaperitief met hartige hapjes


Witloofroomsoepje


Sint-Jacobsvruchten 
met een witte wijnsaus & fi jne groentjes


Sorbet van passievruchten


Parelhoenfi let met savooi, spek & beukzwammen


Crème brûlée met speculoos en speculoosijs


Koffi  e en huisgemaakte zoetigheden

68€



Wildmenu
van 28.10.19 tot en met 21.12.19

74€

Cava met wachtbordje


Soepje van boschampignons


Brochette van scampi en coquille 
op een bedje van pasta en tomatencoulis


Sorbet van framboos


Eendenborst met peertje in rode wijn, 

pomme dauphine & een knolselderzalfj e


Ijs met rode vruchten en Sabayon


Koffi  e naar believen en zoetigheden

Wijnen en waters inbegrepen
74€

November/December
van 28.10.19 tot en met 21.12.19

Woudvruchtenaperitiefj e met wachtbordje


Trio van gerookte eendenborst, 
wildpastei & ganzenlever met passende confi t


Hazenrug met verse vijgen en gefrituurde knolselder


Sorbet van mango


Hertenkalf met boschampignons, witloof & savooi


Tiramisu glacé


Koffi  e en huisgemaakte koekjes

Wijnen en waters inbegrepen 69€74€



Kerstmenu
van 24.12.19 tot en met 25.12.19

Kerstdag vanaf 12u00 - Kerstavond vanaf 19u00

Cava met witloofk roketje & Thaïse currysoep


Trio van gravad lax, 
tataki van tonijn & carpaccio van coquille met dillemayonaise


Kabeljauwhaasje met paddenstoelen & aardpeer


Opfrissertje


Parelhoenfi let met wintergarnituur en amandelkroketjes


Moelleux au chocolat, bourbonijs & vanillesaus


Koffi  e en kerstkoekjes

Wijnen en waters inbegrepen72€

Kerstdag vanaf 12u00 - Kerstavond vanaf 19u00



Cava en wachtbordje


Soepje van boschampignons


Sint-Jacobsvruchten, 
tonijn en witloof met béarnaise


Sorbet van Champagne


Rundsfi let pur, aardappelnootjes 

en wintergarnituur


Dessert van oud naar nieuw ...


Koffi  e naar believen

Soepje van boschampignons

tonijn en witloof met béarnaise

Rundsfi let pur, aardappelnootjes 

Dessert van oud naar nieuw ...

Oudejaarsmenu
31 december 2019

Soepje van boschampignons

tonijn en witloof met béarnaise

Rundsfi let pur, aardappelnootjes 

Dessert van oud naar nieuw ...

• Toeters, slingers en ambiance met 
D.J. Koen

• Om 24 uur een glaasje champagne 
om het nieuwe jaar te vieren!

• Alle dranken zijn inbegrepen tot 
4u30 (behalve sterke dranken en 
zware bieren)

• De plaatsen zijn beperkt.                      
Reserveer zeker tijdig!

• Reservaties zijn enkel geldig indien 
betaald op :  BE 79 7755 9000 3733

Aanvang om 19u00 stipt115€

Dessert van oud naar nieuw ...Dessert van oud naar nieuw ...Dessert van oud naar nieuw ...



Menu 1 Januari
van 01.01.20 tot en met 02.02.20

Menuprijs op 1 januari: 72€ - Aanvang 12.00 uur

Cava met wachtbordje


Soepje van boschampignons


Sint-Jacobsvruchten en tonijn met witte wijnsaus


Sorbet van champagne


Rundsfi let pur, wintergarnituur en aardappelnootjes


Nieuwjaarsdessert


Koffi  e  naar believen

Wijnen en waters inbegrepen

69€



 Diner dansant senioren
23 januari 2020: Aanvang 12.00 uur

Aperitief met heerlijke hapjes


Schartong, scampi & heilbot gegratineerd 
met fi jne groenten


Sorbet van Champagne


Varkenshaasje met wintergarnituur 

& koekjes van gratin


Dessertbord van het huis

Wijnen en waters inbegrepen

50€

Diner dansant
8 februari 2020: Aanvang 19.00 uur

DANS & AMBIANCE 58€

Gans den avond 
aangepaste muziek en ambiance

Sprankelend aperitiefj e 
met hartige hapjes


Tarte tatin van witloof 

met gebakken heilbotfi let


Sorbet


Chateaubriand met wintergarnituur 
en aardappelnootjes


Parelhoenfi let met savooi, spek 

& beukzwammen


Warme appeltaart & ijs


Koffi  e naar believen

Wijnen en waters inbegrepen

Een namiddag vol plezier

Varkenshaasje met wintergarnituur 

Parelhoenfi let met savooi, spek 

Een namiddag vol plezier



Valentijnsmenu
van 07.02.20 tot en met 23.02.20

68€

Glaasje rode bubbels & romantisch startertje
i

Trio van rundscarpaccio, 
eendenborstfi let & gerookte holstein

i
Heerlijk tomatenroomsoepje

i
Poulet de bresse, knolselder & kroketjes

i
Dessert der verliefden

i
Koffi  e en zoetigheden

Wijnen en waters inbegrepen

Liefde  kost  niets  om  te  krijgen
                  maar  is  onbetaalbaar  als  je  het  hebt



Maartmenu
van 01.03.20 tot en met 04.04.20

68€

Sprankelend aperitiefj e met hartige hapjes


Waterkersroomsoepje


Gegratineerd vispannetje met al het lekkers uit de zee


Opfrissertje


Gemarineerd varkenshaasje met lentegarnituur


Dessertfantasie van ‘t huis


Koffi  e en zoetigheden

Wijnen en waters inbegrepen



Paasmenu
van 10.04.20 tot en met 26.04.20

68€

Sprankelend aperitief met aspergekroketje & garnaalsoepje


Tataki van tonijn en edamame hijiki


Groene en witte asperges met schartong, 
garnaaltjes & Hollandse saus


Opgevulde kip met lentegarnituur en krieltjes


Kaastaartje - tiramisu


Koffi  e en huisgemaakte zoetigheden

Wijnen en waters inbegrepen



Heerlijk hapje 
met verfrissend aperitief


Torentje van vitello tonato, 

tartaar van zalm, gerookte zalm


Aspergevelouté 
met grijze Noordzeegarnalen


Chateaubriand, lentegarnituur & kroketjes


Ijslam met aardbeiencoulis 

of ijs met Sabayon


Koffi  e & koekjes

Wijnen en waters inbegrepen

CommuniemenuCommuniemenu
van 01.04.20 tot en met 15.07.20

68€



*V
1. Reservaties zijn enkel geldig na betaling van een voorschot van €250 
    op rekeningnummer BE79 7755 9000 3733.
2. Voorschotten worden niet terugbetaald.
3. Graag hebben wij dat u langskomt voor reservatie, bespreking en betaling voorschot
4. Het juiste aantal personen en menukeuze, graag ten minste een week voordien.    
    Het aantal opgegeven personen zal aangerekend worden.
5. Feesten kunnen niet met creditcard betaald worden.
6. Één week voor het feest vragen wij 75% van het aantal menu’s te betalen, bij de opgave van het aantal personen.
7. Extra fl es schuimwijn: € 17.
8. Voor de kinderen is er een speciaal menu voor de prijs van € 22 (zonder dranken).
9. In ons menu is de aperitief, wijn en water inbegrepen. Wij schenken één glas  aperitief + het glas wordt nog eens 
     bijgevuld. Indien u meermaals aperitief wenst, kan u dit de dag zelf bijbestellen aan € 17 per fl es. 
    Wijn wordt meermaals bediend. 

Voor vegetariërs maken wij een speciaal menu.

     Communiemenu Kinderen
                        van 01.04.20 tot en met 15.07.20

Fruitsap met chips


Tomatenroomsoep  of kaaskroketje


Vol au vent 
of kip met appelmoes 

of balletjes in tomatensaus
of hamburger met frietjes


Kinderijsje

22€



€ 2.00/stuk
€ 2.00/stuk
€ 2.00/stuk
€ 1.50/stuk
€ 1.50/stuk
€ 1.50/stuk
€ 1.50/stuk
€ 1.50/stuk
€ 1.50/stuk
€ 7.50/p.p.

1.   Oester om te gratineren 
2.   Warm gekonfi jt kwartelboutje: 
3.   Mini-hamburger  
4.   Wrap met tonijn en Boursin                                
5.   Huisgemaakte quiche met spek en ei                   
6.   Gemarineerd kippenboutje                    
7.   Glaasje  met  tartaar  van  tomaat, 
      Boursin en truffel  (vegetarisch)         
8.   Loempiastokje met zoetzure saus 
9.   Assortiment tapas min. 4 personen                                      

€ 12.00

€ 13.00

€ 21.00

€ 10.00 

€
€  9.00

€ 14.00

€ 10.00
€ 11.00

10.  Dungesneden Serrano met zoete 
       meloenpartjes en salade met glaasje port 
11.  Artisanale gerookte zalm met fi jne ajuin    
       en peterselie                 
12.  Verse gekookte kreeft en Belle Vue
       met eitjes en tomaat       
13.  Wildpastei met huisbereide uienconfi tuur     
       en fris slaatje met frambozenvinaigrette
14.  Oesters (aantal en soort te bespreken)
15.  Millefeuille van tomaat, mozzarella, 
        basilicum en balsamicocrème (vegetarisch)
16.  Terrine van ganzenlever met 
       vijgennotenbrood                           
17.  Carpaccio van wild                                              
18.  Vitello Tonnato met passende garnituur                                         

€ 4.50/l
€ 4.00/l
€ 4.50/l
€ 4.00/l
€ 5.00/l

19.   Aspergeroomsoep                 
20.   Witloofroomsoep met Breydelham 
21.   Crème van knolselder met garnaaltjes    
22.   Soepje van butternutpompoen 
23.   Thaise soep (vegetarisch) 

€ 13.50

  € 9.50

dagprijs

€ 21.50
€ 13.00

€ 12.00

€ 16.00
€ 16.00

24. Carta fata gevuld met scampi en lotte,  
     met bieslooksausje 
     (gemakkelijk gerecht om thuis op te warmen)
25. Huisgemaakte garnaalkroketjes (2 stuks)                              
     met bijhorende garnituur 
26. Warm kreeftje met basilicum en z’n 
      garnituur              
27. Gebakken heilbotfi let met kreeftensaus,    
      preipuree en bladerdeegkoekje
28. Gegratineerd vispannetje overstrooid met 
      garnaaltjes            
29. Zeetongrolletjes met witte wijnsaus,   
     garnaaltjes en z’n garnituur
30. Varkenshaasje à la crème Hélène 
      met boursinaardappelen & groentengarituur

Hapjes
minimum 6 stuks van dezelfde soort

Koude voorgerechten

Traiteurdienst 2019-2020

Soepen

Warme voorgerechten

H



alle gerechten voor minstens 2 personen 
maximum 2 verschillende gerechten voor 4 personen

31. Lamskroontje uit de oven met verse rozema-
      rijn, piment d’espelette en gratin
32. Opgevulde parelhoen met warme groenten
33. Hertenkalffi let uit de Pyreneeën met peertje in de    
        rode wijn, wintergarnituur & gratin aardappelen
34. Opgevulde kwartel met wintergarnituur
      en krieltjes             
35. Kalfstournedos met truffelpuree en mangetouts 
       met bruine jus     
36. Opgevulde kalkoen op z’n geheel met winter-
       groentjes, peertje in de rode  wijn en gratin     
37. Visschotel 3 soorten vis, brunoise  - groenten   
      & aardappelpuree
38. Vegetarisch gerecht: gewokte schotel                                     
      met 5 soorten warme groenten en tofu
39. Scampi’s met fi jne groenten en rode curry 
     
 

Onze toppers voor de eindejaarsfeesten: 

• Opgevulde kalkoen
• Hertenkalffi let
• Gegratineerde visschotel

€ 25.00

€ 15.00
€ 22.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 18.00

€ 20.00

€ 11.00

€ 16.00

40. Crème brûlée    
41. Glaasje met chutney van ananas, 
      Batida de coco, speculaas en mascarpone
42. Huisbereide chocolademousse  
43. IJsfantasie (min. 6 personen)   
44. Bordje met 4 lekkernijen (chocolademousse, 
      crème brûlée, 2 gebakjes)
45. Citroenroomijs geparfumeerd met 
      lichte limoncello
46. Tiramisu glacé    
 

€ 6.00
€ 6.00

€ 6.00
€ 6.00
€ 6.50

€ 6.00

€ 6.00

Hoofdgerechten Desserts

Bij al onze tr aiteurgerechten zijn er 
warme groenten en een aardappelbereiding

 inbegrepen



Afhaalmenu 1

Cava of aperitief maison
met 4 hartige hapjes


Tarte tatin van tomaat 

met heilbotfi let en witte wijnsaus


Filet Duroc d’olives 
met beukzwammen en kroketjes


Trio van chocomousse, 
macaron van framboos
 & beignet met limoen

Afhaalmenu 2

Cava of aperitief maison
met 4 hartige hapjes


Boschampignonsoep


Noordzeevispannetje met fi jne groenten


Opgevulde kip met champignonsausje, 

wintergarnituur en gratinkoekje


Tiramisu glacé

44€

40€ Cava vanaf 4 personen



Bestellen van onze afhaalgerechten of menu’s kan enkel door:

• invullen van dit formulier en af te geven 
• of op te sturen naar: De Hooiopper - Boskant 21 - 9790 Wortegem-Petegem - Fax: 056/70 59 15
• of via e-mail: info@dehooiopper.be

Naam: .....................................................................................................................................................
Straat: .........................................................................................................................nr. ......................
Postnummer:..................... Gemeente: ..............................................................Afhaaluur:................

GERECHTEN AFHAALMENU     1             2           (kruis aan)

Aantal personen: ................
Totale prijs: .........................

Alle gerechten dienen zelf afgehaald te worden:
     * op Kerst-en Oudejaarsavond vanaf 16u30
     * op Kerst-en Nieuwjaarsdag vanaf 11u30 
 

B
etaling: contant bij afhaling



Formule 1 
(meest genomen formule) 

Formule 1 
(meest genomen formule) 

Formule 1 

Receptie met 7 hartige hapjes: 
 1. Glaasje met kalkoen en mango 

 2. Blokje van quiche met spek en prei 
 3. Wrap met tonijn en perzik 

 4. Spiesje van tomaat en mozzarella 
 5. Puntzakje met handgesneden frietjes en mayonaise 
 6. Scampi op wijze van “De Hooiopper” 
 7. Toastje met ganzenlever en gebakken appeltje 
 8. Sprankelend aperitiefj e a volonté en/of frisdranken    
     inbegrepen gedurende 2 uur

De hapjes worden aangepast naargelang jullie 
smaak, keuze of seizoen 

Prijs €25 per persoon
de formule met cava: 

€28 per persoon 

Babyborrels
Formule 1 

(meest genomen formule) 

Receptie met 7 hartige hapjes: 
 1. Glaasje met kalkoen en mango 

 2. Blokje van quiche met spek en prei 
 3. Wrap met tonijn en perzik 

 4. Spiesje van tomaat en mozzarella 
 5. Puntzakje met handgesneden frietjes en mayonaise 
 6. Scampi op wijze van “De Hooiopper” 
 7. Toastje met ganzenlever en gebakken appeltje 
 8. Sprankelend aperitiefj e à volonté en/of frisdranken    
     inbegrepen gedurende 2 uur 

De hapjes worden aangepast naargelang jullie 
smaak, keuze of seizoen 

Prijs €25 per persoon 
de formule met cava: 

€28 per persoon 

Formule 2 

Receptie met 5 hapjes: 
 1. Glaasje met kalkoen en mango 

 2. Blokje van quiche met spek en prei 
 3. Puntzakje met handgesneden frietjes en mayonaise 

 4. Scampi op wijze van “De Hooiopper” 
  5. Toastje met ganzenlever en gebakken appeltje 
  6. Sprankelend aperitiefj e a volonté en/of frisdranken 
       inbegrepen gedurende 1,5 uur

   
De hapjes worden aangepast naargelang jullie 

smaak, keuze of seizoen 
Prijs €22 per persoon 
de formule met cava: 

€25 per persoon  
 

Formule 2 

Receptie met 5 hapjes: 
 1. Glaasje met kalkoen en mango 

 2. Blokje van quiche met spek en prei 
 3. Puntzakje met handgesneden frietjes en mayonaise 

 4. Scampi op wijze van “De Hooiopper” 
  5. Toastje met ganzenlever en gebakken appeltje 
  6. Sprankelend aperitiefj e a volonté en/of frisdranken 
       inbegrepen gedurende 1,5 uur

   
De hapjes worden aangepast naargelang jullie 

smaak, keuze of seizoen 
Prijs €22 per persoon 
de formule met cava: 

€25 per persoon  

Formule 2 Formule 2 Formule 2 Formule 2 

Receptie met 5 hapjes: Receptie met 5 hapjes: Receptie met 5 hapjes: Receptie met 5 hapjes: 
 1. 1. 1. 1. Glaasje met kalkoen en mango  Glaasje met kalkoen en mango  Glaasje met kalkoen en mango  Glaasje met kalkoen en mango 

 2. 2. 2. 2. Blokje van quiche met spek en prei  Blokje van quiche met spek en prei  Blokje van quiche met spek en prei  Blokje van quiche met spek en prei 
 3.  3.  3.  3. Puntzakje met handgesneden frietjes en mayonaise Puntzakje met handgesneden frietjes en mayonaise Puntzakje met handgesneden frietjes en mayonaise Puntzakje met handgesneden frietjes en mayonaise 

 4. 4. 4. 4. Scampi op wijze van “De Hooiopper”  Scampi op wijze van “De Hooiopper”  Scampi op wijze van “De Hooiopper”  Scampi op wijze van “De Hooiopper” 
  5.  5.  5.  5. Toastje met ganzenlever en gebakken appeltje  Toastje met ganzenlever en gebakken appeltje  Toastje met ganzenlever en gebakken appeltje  Toastje met ganzenlever en gebakken appeltje 
  6.   6.   6.   6. Sprankelend aperitiefj e à volonté en/of frisdranken Sprankelend aperitiefj e a volonté en/of frisdranken Sprankelend aperitiefj e à volonté en/of frisdranken Sprankelend aperitiefj e a volonté en/of frisdranken 
       inbegrepen gedurende 1,5 uur       inbegrepen gedurende 1,5 uur       inbegrepen gedurende 1,5 uur       inbegrepen gedurende 1,5 uur

   
De hapjes worden aangepast naargelang jullie De hapjes worden aangepast naargelang jullie De hapjes worden aangepast naargelang jullie De hapjes worden aangepast naargelang jullie 

smaak, keuze of seizoen smaak, keuze of seizoen smaak, keuze of seizoen smaak, keuze of seizoen 
Prijs €22 per persoon Prijs €22 per persoon Prijs €22 per persoon Prijs €22 per persoon 
de formule met cava: de formule met cava: de formule met cava: de formule met cava: 

€25 per persoon  €25 per persoon  €25 per persoon  €25 per persoon  

  5.
  6. 
       inbegrepen gedurende 1,5 uur

   



Formule 3
Ontvangst met één glas en borrelnootjes 
Nadien een rijkgevarieerd dessertbuff et 

met koffi  e en thee inbegrepen: 

Mousse van chocolade (wit & bruin) 
 IJs uit het ijskarretje 

Crème brûlée 
Rijke variatie van taarten

Vers fruit  
Verse mini-pannenkoekjes 

Huisgemaakte tiramisu 

Nadien nog een frisdrank voor iedereen
Prijs € 27 per persoon

Formule 4
Ontbijtbuff et (’s morgens): 

Fruitsap, appelsap, cava, koffi  e, chocomelk, 
verschillende soorten thee, 

plat water en bruisend water 

Cornfl akes, 2 soorten yoghurt, warme eieren, 
omelet met spek, vers fruit, verschillende broodjes, 

pistolets, ontbijtkoeken, 
versgebakken mini-pannenkoekjes,

 kaas, hesp, salami, choco 
en huisgemaakte confi tuur 

Wenst u vers fruitsap is het €14/liter    
 Prijs € 26 per persoon

Aanvullende informatie voor babyborrels 

1. U kunt deze formules aanvullen met bijvoorbeeld:
- een supplement kaasschotel € 8/p.p.
- ijstaart voor opening buff et € 3,5/p.p.
    - chocoladefontein op buff et € 3/p.p. 

2. Er is een gratis springkasteel aanwezig 
3. Wij vragen steeds een forfait van €125 voor de zaal 

4. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom aan halve prijs 
5. Kinderen jonger dan 4 jaar worden niet aangerekend 

Formule 4
 

Ontbijtbuff et (’s morgens): 
Fruitsap, appelsap, cava, koffi  e, chocomelk, 

verschillende soorten thee, 
plat water en bruisend water 

Cornfl akes, 2 soorten yoghurt, warme eieren, 
omelet met spek, vers fruit, verschillende broodjes, 

pistolets, ontbijtkoeken, 
versgebakken mini-pannenkoekjes,

 kaas, hesp, salami, choco 
en huisgemaakte confi tuur 

Wenst u vers fruitsap is het €14/liter    
 Prijs € 26 per persoon

Formule 3
Ontvangst met één glas en borrelnootjes 
Nadien een rijkgevarieerd dessertbuff et 

met koffi  e en thee inbegrepen: 

Mousse van chocolade (wit & bruin) 
 IJs uit het ijskarretje 

Crème brûlée 
Rijke variatie van taarten

Vers fruit  
Verse mini-pannenkoekjes 

Huisgemaakte tiramisu 

Nadien nog een frisdrank voor iedereen 
Prijs € 27 per persoon

 

Aanvullende informatie voor babyborrels 

1. U kunt deze formules aanvullen met bijvoorbeeld:
- een supplement kaasschotel € 8/p.p.
- ijstaart voor opening buff et € 3,5/p.p.
    - chocoladefontein op buff et € 3/p.p. 

2. Er is een gratis springkasteel aanwezig 
3. Wij vragen steeds een forfait van €125 voor de zaal 

4. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom aan halve prijs 
5. Kinderen jonger dan 4 jaar worden niet aangerekend 




