


Traiteur afhaal  Creatief dineren bij jou thuis

Gelieve bij afhaling rekening te houden met 
eventuele waarborgen voor plateaus, enz, ...

Nu ook een heerlijk avondje uit bij jou thuis

                                   
Huisgemaakt 

Aardappelkroketjes 
(min 12 stuks)   
Garnaalkroket                                          

Kaaskroket                                                           

€ 6.00

€ 3.00/stuk

€ 2.50/stuk   

*Tapasschotel voor 2 personen

• olijven
• copa
• zongedroogde tomaten
• tapenade
• kaas
• focaccia brood
• serranoham

20€
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Suggestie
minimum 2 personen

1/2 fles Cava per pesoon

7

Zeevruchtenschotel met 1/2 kreeft

7

Duo van chocolademousse 
met rode vruchten

120€



€  3.00/stuk
€  2.00/stuk
€  1.50/stuk
€  1.50/stuk
€  1.50/stuk
€  1.50/stuk

€  1.50/stuk
€  20.00     
€  2.00/stuk
€  1.50/stuk
€  2.00/stuk

  1.  Oester om te gratineren 
  2.  Mini-hamburger  
  3.  Wrap met tonijn en boursin                                  
  4.  Huisgemaakte quiche met spek en ei                   
  5.  Gemarineerd kippenboutje                    
  6.  Glaasje  met  tartaar  van  tomaat, 
       Boursin en truffel          
  7.  Loempiastokje met zoetzure saus 
  8.  Tapasschotel voor 2 pers. (*)   
  9.  Focaccia belegd (lekkere tapas)  
10.  Zakouskis voor u in de oven   
11.  Glaasje met mousse van gerookte forelfilet
                                 

€ 26.00

€ 16.00 

dagprijs
€   9.00

€ 14.00
€ 11.00
€ 12.00

12. Verse gekookte kreeft en Belle Vue
      met eitjes en tomaat       
13. Wildpastei met huisbereide uienconfituur     
      en fris slaatje met frambozenvinaigrette
14. Oesters (aantal en soort te bespreken)
15. Millefeuille van tomaat, mozzarella, 
      basilicum en balsamicocrème 
16. Terrine van ganzenlever met vijgennotenbrood                           
17. Carpaccio van hert                                             
18. Vitello Tonato met passende garnituur                                         

Traiteurdienst 2021-2022
het hele jaar door

Hapjes
minimum 4 stuks van dezelfde soort H Koude voorgerechten

We zorgen ervoor dat u ook thuis kan genieten 
van onze culinaire hoogstandjes.

Onze traiteurdienst staat voor u klaar



€ 5.50/l
€ 4.50/l
€ 5.00/l
€ 4.50/l
€ 5.50/l
€ 6.00/l

19. Aspergeroomsoep                 
20. Witloofroomsoep met Breydelham 
21. Crème van knolselder met garnaaltjes    
22. Soepje van butternutpompoen 
23. Thaise currysoep 
24. Boschampignonsoep 

Soepen

Warme voorgerechten

€ 13.50
€   9.50
€ 26.00
€ 21.50
€ 14.00
€ 17.00

€   8.00 
€ 12.00

25. Carta fata gevuld met scampi en lotte, met bieslooksausje (gemakkelijk thuis op te warmen)
26. Huisgemaakte garnaalkroketjes (2 stuks) met bijhorende garnituur 
27. Warm kreeftje met basilicum en garnituur              
28. Gebakken heilbotfilet met kreeftensaus, preipuree en bladerdeegkoekje
29. Gegratineerd vispannetje overstrooid met garnaaltjes            
30. Zeetongrolletjes met witte wijnsaus, garnaaltjes en garnituur

NIEUW!
31. Duo van kaas en witloofkroket
32. Tofuballetjes met kervelsaus 

“Met onze afhaalgerechten, kan u thuis gezellig tafelen”



33. Varkenshaasje à la crème Hélène met boursinsaus of pepersaus
34. Lamskroontje uit de oven met verse rozemarijn
35. Opgevulde parelhoen met warme groenten
36. Hertenkalffilet uit de Pyreneeën met peertje in de rode wijn, wintergarnituur 
37. Opgevulde kwartel             
38. Ragout van hert (kan verkregen worden met verse frietjes)
39. Opgevulde kalkoen op z’n geheel met gratin (minimum 6 personen) 
40. Scampi’s (10 stuks) met fijne groenten en rode curry 
41. Heerlijk winterstoofpotje met no chicken chunks
  

€ 16.00
€ 25.00
€ 15.00
€ 22.00
€ 16.00
€ 14.00
€ 18.00
€ 18.00
€ 17.00

Hoofdgerechten

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

€   6.00
€   6.00
€   6.00
€   6.50
€   6.00
€   6.00

Desserts

Alle gerechten voor minstens 2 personen.  
Maximum 2 verschillende gerechten voor 4 personen.

Al onze hoofdgerechten 
zijn voorzien van
gratis kroketjes of 
aardappelgratin.

Warme groenten 
steeds inbegrepen: 

(worteltjes / 
boontjes  in spek / 

stronkje witloof 
en of appeltje 

met veenbessen of 
knolselder)



Afhaalmenu 1

Cava of aperitief maison
met 4 hartige hapjes

7
Witloofroomsoep met garnaaltjes

7
Lotte in witte wijn met 

tagliatelle van courgette & tomaat
7

Hertenragout met hartige groentjes & kroketjes
7

 Trio van framboos, 
witte & bruine chocolademousse

Menu met hertenhaasje: supplement €6!

Afhaalmenu 2

Cava of aperitief maison
met 4 hartige hapjes

7
Boschampignonroomsoep

7
Huwelijk van scampi & tong met kreeftensaus

7
Filet Duroc d’Olives 

in een romig “Tierentijn” mosterdsausje
met gratin en wintergroentjes

7
Feestgebak

42€

                  minimum 2 personen                                                   Fles Cava vanaf 4 menu’s gratis                                                              

Onze traiteurgerechten zijn het ganse jaar te verkrijgen!



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 - GSM: 0498 54 14 32

of via e-mail: info@dehooiopper.be

Naam: ...................................................................................................................................................................................................
Straat: ...................................................................................................................................................................nr. ...........................
Postnummer: ......................  Gemeente: .......................................................   Afhaaldatum: ...........................  uur: .........................

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 
 

Nr A
antal

Nr A
antal

Nr A
antal

Nr A
antal

Nr A
antal

Nr A
antal

Nr A
antal

Nr A
antal

Nr A
antal

Nr A
antal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Betaling: contant bij afhaling

A G K



Receptie met  4 hartige hapjes
Cava & frisdranken inbegrepen

7
Roggevleugel met grijze garnalen & sabayon van basilicum

7
Sorbet van citroen

7
Gebakken eendenborstfilet

of
Gemarineerd varkenshaasje

Ratte aardappelen en gebraiseerd witloof
7

Crèmeux van karamel
7

Koffie en zoetigheden

Passende wijnen en waters inbegrepen 65€

Feestmenu
Voor familiefeesten vanaf 20 personen



Woudvruchtenaperitief met  hartige hapjes
7

Knolselderroomsoepje met snippers gerookte zalm
7

Gebakken Sint-Jakobsnootjes 
met blanke botersaus en witloof

7
Opgevulde kwartel met boschampignons

groene kool en aardappelnootjes
7

Tiramisu met speculoos & Batida
7

Koffie en zoetigheden

Passende wijnen en waters inbegrepen
70€

Herfstmenu
van 29 oktober tot en met 19 december



Woudvruchtenaperitief met  gerookt kwartelboutje
en een mousse van bosduif

7
Torentje van wildpastei,

hertencarpaccio en ganzenlever
7

Soepje van boschampignons
7

Duo van hazenrug & ragout van wild
7

Hertenfilet ,savooi, veenbessen en pomme Dauphine
7

Tiramisu met speculoos & Batida
7

Koffie naar believen

Passende wijnen en waters inbegrepen75€

Wildmenu
van 29 oktober tot en met 19 december

Reserveer steeds voor het wildmenu



72€

Kerstmenu
Aanvang op Kerstavond om 19.00u 

en op Kerstdag vanaf 12.00u

Prosecco met wachtbordje
7

Heldere bouillon van bosduif
7

Gebakken filet van zeebaars met garnaal,
knolselder en postelein

7
Sorbet van framboos

7
Opgevulde ontbeende kwartel 

met oesterzwammen,
veenbessen en aardappelnootjes

7
Kerstdessert

Koffie naar believen 

Passende wijnen en waters inbegrepen75€



Oudejaarsmenu
31 december 2021

vanaf 19.00u

Toast op het voorbije jaar met welkomsthapje
7

Soepje van bospaddenstoelen

7

Grietfilet, aardappelmousseline met waterkers
7

Sorbet “Poire Williams”
7

Hertenfilet met appeltjes, groene kool en amandelkroketjes
7

Dessert van Oud naar Nieuw
7

Koffie naar believen

120€

Muziek, drank en ambiance met DJ Koen inbegrepen
tot 3.00 uur ‘s morgens

Om middernacht een glas champagne
Reserveer tijdig en per groep. Telefonisch!

Reservatie is pas geldig na betaling.
Betaalde bedragen zullen niet terugbetaald worden. 

Passende wijnen en waters inbegrepen



Januarimenu
van 1 januari tot en met 24 februari

We toasten op het nieuwe jaar 
met welkomstbordje

7
Soepje van boschampignons

7
Coquille Saint-Jacques & tongschar

gekarameliseerd witloof & beurre blanc
7

Sorbet van Champagne
7

Hertenfilet met wildjus & aardappelnootjes
7

Dessertbord van ‘t huis
7

Koffie naar believen

75€

Reserveer tijdig voor 1 & 2 januari

Passende wijnen en waters inbegrepen



Een hartverwarmend aperitief
vergezeld door liefdeshapjes

v
Romig soepje gepassioneerd door wortel & gerookte heilbot

v
Gebakken gamba met 

een perfect huwelijk van roulade van tong
v

Kalfsoester met de eerste lentegroentjes & krieltjes
v

Soepje van rode vruchten overgoten met Sabayon
v

Koffie en zoetigheden

Passende wijnen en waters inbegrepen68€

          Februarimenu/Valentijnsmenu
                                            van 1 februari tot en met 24 februari

                                                          Verlof vanaf 25 februari tot en met 5 maart



Diner Dansant
donderdag 25 november

aanvang 12.00 uur

Cava met hartige hapjes
7

Tarte tatin met kabeljauw 
7

Sorbet van citroen
7

Opgevulde kip met herfstgarnituur & aardappelnootjes
7

Gebak van 't huis
7

Koffie naar believen

Passende wijnen en waters inbegrepen

Gans de namiddag plezier en dans
55€




