
Boskant 21 9790 Wortegem-Petegem 056/68.15.13

Herfst - Eindejaarsfolder



MAANDMENU
vanaf 18 sept. tot en met zondag 18 okt.

Sprankelend aperitiefje 
met salade van scheermessen

***
Velouté van bospaddenstoelen

***
Heilbotfi let, witloof, dragon boter

***
Sorbet van mango

***
 Filet van roodpootpatrijs met truffelpuree, 

beukzwammen en shitakes
***

Mousse van witte chocolade met verse 
geitenkaas, coulis van kiwi & woudvruchten

***
Koffi e en huisgemaakte zoetigheden

60€ 
wijnen & water inbegrepen

        

HERFST-WINTERMENU
vanaf 23 okt. tot en met 20 dec.

Woudvruchten aperitief 
Aardpeer en gerookte eendenborst

***
Soupje van butternut met Breydelspek

***
Gratin van zeewolf, garnaal, 

scampi en heilbot
***

Sorbet van framboos
***

Filet Duroc D’olives, witloof, 
zalf van aardappel, rode biet

***
Chocoladevla met noten & sabayon 

met bacardi
***

Koffi e en zoetigheden

60€ 
wijnen & water inbegrepen



WILDMENU

Vanaf 1 nov. tot en met 20 dec.

Cava met mousse van houtduif, 
velouté van kastanjes

***
Wildpastei, ganzenlever, uienconfi -

tuur, carpaccio van hert, notenbrood
***

Consommé van bosduif
***

Hazenrug, pastinaak, fazant
***

Sorbet van mango
***

Hertenribstuk, pomme dauphine, 
wintergarnituur

***
Crème brulé met speculoos, witte 
chocolademousse, woudvruchten, 

speculoosijs
***

Koffi e en onze huisgemaakte 
zoetigheden

70€
Wijnen inbegrepen prijs 

056/68 15 13
0498/541432

info@dehooiopper.be

Zoals ieder jaar zullen wij gans de feestperiode 
beschikbaar zijn, zowel voor het lekkere menu op 

Kerstavond als op Kerstdag.

Met oudejaar vliegen we er van oud naar nieuw 
terug in met onze fantastische huis dj.

Op 1 januari bieden wij ’s middags ons 
Nieuwjaarsmenu aan.

Ook kunnen we jullie thuis verwennen 
met onze afhaalgerechten. 

Alle dagen beschikbaar 
Voor groepen vanaf 15 personen.

Vanaf oktober open op donderdag, vrijdag 
en zondagavond.

Enkel op reservatie
Zaterdag en zondag vanaf 12u00



OUDEJAARSAVONDMENU
Aperitief om 19 uur

Méthode traditionelle
gereserveerd met trio van zalm

***
Soepje van boschampignons,

coquille en spitskool
***

Grietfi let, broccoli, wortels
en garnaaltjes

***
Sorbet van champagne

***
Gegrilde kalfstournedos, truffelpuree

***
Dessert van oud naar nieuw

***
Koffi e naar believen

***
Toast op het nieuwe jaar 

met een glaasje champagne

110€
Toeters, slingers en ambiance met dj Koen 

inbegrepen tot 5.00uur
Alle dranken inbegrepen tot 5.00 uur 

(geen sterke dranken en zware bieren)
 

KERSTMENU
OPEN OP 24 DECEMBER VANAF 19U

OP 25 DECEMBER VANAF 12U30

Verwelkoming 
met bubbels en wachtbordje

***
Crèmant met mousse van houtduif, 

ganzenlever met lekkerkoek
***

Witloofroomsoep met garnaaltjes
***

Schartong in een zachte mousseline 
van aardpeer, knolselder, 
tomatenfondue, basilicum

***
Sorbet van citroen

***
Opgevulde parelhoen, kastanje-
champignos, oesterzwammen 

en aardappelkroketjes
***

Kerstdessert
Koffi e naar believen

65€
 

Reservatie geldig na telefonische reservatie en enkel voor Oudejaar:
betaling van het volledige bedrag op BE 79775590003733
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JANUARIMENU
vanaf 1 tot en met 31 januari 2016

Reserveer tijdig voor het menu van 1 januari
Wij zijn in verlof vanaf 1 tot en met 12 februari

Sprankelend aperitiefje met gebraiseerde kwartelboutjes, 
quiche met spek en prei, peperkoek met ganzenlever

***
Soepje van boschampignons, 

coquille en spitskool
***

Gebakken heilbotfi let op een bedje van waterkers met garnaaltjes
***

Sorbet van citroen
***

Opgevulde parelhoenfi let met 
truffelpuree & wintergarnituur 

***
Nieuwjaarsdessert

Koffi e naar believen

63 €
passende wijnen inbegrepen
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VALENTIJNMENU

Vanaf zaterdag 13 februari tot en met 13 maart 2016
Reserveer tijdig !!!

Sprankelend rood aperitiefje 
met mondstrelertjes

***
Wortelsoepje met snippers gerookte zalm

***
Kabeljauwhaasje met cougetteschubben, 

risotto van grijze garnalen, coulis van platte peterselie
***

Sorbet van passievruchten
***

Parelhoenfi let, eekhoorntjesbrood, 
gratinkoekje

***
Dessert der verliefden

***
Koffi e en huisgemaakte zoetigheden

62€ 
Wijnen en waters inbegrepen
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LENTE- COMMUNIEMENU 
2016

Sprankelend aperitiefje 
met 4 hartige hapjes

***
Kippenroomsoepje afgewerkt met

groene asperges en beukzwammen
***

Schartongrolletjes, scampi, 
asperges, basilicum en tomaat

***
Sorbet van passievruchten

***
Varkenshaasje Duroc d’olives, 

lentegarnituur en krieltjes
***

Ijslam en aardbeiencoulis
of

Ijs met aardbeien en Sabayon
***

Koffi e & lekkernijen

62 € 
 alle dranken inbegrepen

KINDERMENU 
COMMUNIE- 

LENTEFEESTEN

Fruitsap met chips
***

Tomatenroomsoepje 
met balletjes

of
 Kaaskroketje

***
Balletjes in tomatensaus 

met frietjes
of

Hamburger met frietjes
of 

Kippenfi let  met appelmoes
***

IJslam of kinderijsje

18€
zonder drank
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*Voorwaarden lente-communiemenu

1. Reservaties zijn enkel geldig na betaling van een voorschot van 250€
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 1 week voordien,
    het  aantal opgegeven personen zal aangerekend worden.
5. Feesten kunnen niet met creditcard betaald worden.
6. Eén 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: 16€ 
8. Voor de kinderen is er een speciaal menu voor de prijs van 18€. Ook kan hetzelfde menu  
    van de volwassenen verkregen worden aan ½ prijs.
9. In ons menu is de aperitief, wijn en water inbegrepen. Wij schenken 1 glas aperitief + het  
    glas wordt nog eens bijgevuld.

Indien u meermaals aperitief wenst, kan u dit de dag zelf bijbestellen aan 16€ per fl es.
Wijn wordt meermaals bediend.
Voor vegetariërs maken wij een speciaal menu.

GRATIS springkasteel



PAASMENU

Aangezien Pasen dit jaar vroeg valt, 
zit ons Paasmenu al bij onze eindejaarsfolder

Vanaf 19 maart tot en met 10 april 2016

Crémant met verfi jnde hapjes
***

Zeebrugse vissoep
***

Brochette van scampi en coquille 
met tomatencoulis, basilicum & pasta

***
Lamsfi let met lenteui, jonge wortel, 

asperges en gratin
***

Chocoladevla met noten, 
Sabayon met Bacardi

***
Koffi e en paaseitjes

62€
Passende wijnen inbegrepen
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Traiteurdienst  2015-2016: Om af te halen
HAPJES
(minimum 6 stuks van dezelfde soort )                                                                  2.00€ /stuk
Glaasje met blokjes graved lacks en honing-mosterdsaus
Mini- ovenkoekje gevuld met hazenpastei en uienconfi tuur
Oester om te gratineren
Crème brulée van ganzenlever
Warm gekonfi jt kwartelboutje : een aanrader! 
       
                                                                                                                        1.50€ /stuk
Carpacciorolletje op lepeltje, afgewerkt met Parmezaan
Wrap met tonijn en Boursin
Huisgemaakte quiche met spek en prei
Camenbert gegratineerd op zijn Provençaals
Gemarineerd kippenboutje
Glaasje met tartaar van tomaat, Boursin en truffel (vegetarisch)
Loempiastokje met zoetzure saus
Zakouskis                                                                                             1.00€ /stuk
KOUDE VOORGERECHTEN
Dungesneden Serrano met zoete meloenpartjes en salade     
Artisanale gerookte zalm met fi jne ajuin en peterselie              
Vers gerookte kreeft en Belle Vue met eitjes en tomaat           
Wildpastei met huisbereide uienconfi tuur en fris slaatje          
                                                                       met frambozenvinaigrette
Oesters (aantal en soort te bespreken) 
Gerookte eendenborst met babysalade en framboos              
Millefeuille van tomaat, mozzarella, basilicum en  balsamicocrème (vege)
Terrine van ganzenlever met vijgennotenbrood                        
Carpaccio van rund of tonijn                                                    

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21
22

11.00 €
11.00 €
21.00 €
10.00 €

11.00 €
9.00 €

10.00 €
10.00 €



SOEPEN
Aspergeroomsoep                                                       
Witloofroomsoep met Breydelham                               
Kreeftensoep                                                               
Portugese roomsoep                                                                     
Soepje van butternutpompoen

WARME VOORGERECHTEN
Carta fata gevuld met scampi en lotte, met bieslooksausje     
                                (zeer gemakkelijk gerecht om thuis op te warmen)
Huisgemaakte garnaalkroketjes (2stuks) met bijbehorende garnituur                                   
Warm kreeftje met basilicum en z’n garnituur (te gratineren in de oven)   
Gebakken heilbotfi let met kreeftensaus, preipuree en bladerdeegkoekje   
Gegratineerd vispannetje overstrooid met garnaaltjes       
Kalfszwezeriken met oesterzwammen                                
Zeetongrolletjes met witte wijnsaus, garnaaltjes en z’n garnituur  

HOOFDGERECHTEN
Lamskroontje uit de oven met verse rozemarijn, piment d’espelette en gratin  
Parelhoenfi let met ragout van groentjes en aardappelkroketjes   
Hertenkalffi let uit de Pyreneeën met peertje en rode wijn,             
                                              wintergarnituur en gratin aardappelen
Opgevulde kwartel met wintergarnituur en krieltjes                          
Kalfstournedos met truffelpuree en mangetouts met bruine jus      
Opgevulde kalkoen op z’n geheel met wintergroentjes  en gratin (min 6 p.)
Visschotel om te gratineren: 3 soorten vis, brunoisegroenten & pureeaardappelen (min 2p.)
Vegetarisch gerecht: gewokte schotel met 5 soorten warme groenten en tofu

23
24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34

35
36
37

38
39
40
41
42

4.50€ /liter
4.00€ /liter
6.50€ /liter
4.00€ /liter

12.50 €

9.50 €
21.50 €
13.00 €
12.00 €
20.00 €
18.00 €

18.00 €
12.00 €
22.00 €

12.50 €
14.00 €
16.00 €
17.00 €
11.00 €

Onze toppers voor de eindejaarsfeesten: 
“Opgevulde kalkoen” -”Hertenkalffi let” - “Gegratineerde visschotel



DESSERTS
                                 
Crème brulée                                                                                    
Glaasje met Chutney van ananas, Batida de coco, speculaas en mascarpone  
Huisbereide chocolademousse                                                         
IJsfantasie min 6 pers.                                                                     
Bordje met 4 lekkernijen (chocolademousse, crème brulée, 2 gebakjes)
Symphonie van chocolade en mokka                                                     

43
44
45
46
47
49

AFHAALMENU 42 € pp.

Aperitief maison 
met 4 hartige hapjes
(of vanaf 4 personen 

fl es cava)
***

Witloofroomsoepje met garnaaltjes

***
Noordzeevispannetje met

fi jne groentjes

***
Filet van Mechelse koekoek 

met beukzwammen 
en aardappelgratin

***
Feestgebakje

4.00 €
5.00 €
4.00 €
4.50 €
6.00 €
7.00 €

Eenpansgerechten voor gezellige 
“herfst- en winteravonden” min. 4 personen

50 Waterzooi van Noordzeevis met mosseltjes 
     geserveerd met puree                                    

51 Rivierpaling in boeket van groene tuinkruiden 

52  Gentse waterzooi van kip met fi jngesneden
      groentjes en kasteelaardappelen                      

53 Vlaamse hutsepot met lamsschouder, 
     kalfsborst, worst, enz...                                      

54 Konijn met Adriaan Brouwer en verse frietjes    

55 Runderstoofpotje met spek en zilveruitjes        

56 Rundstong in Madeirasaus, kroketjes 
     en salade                                        

17.00€

22.00€

13.00€

16.00€

14.00€

12.00€

13.00€



Receptie gedurende 2 uren
Zaal: €125
Prijs: €22/p

Alle dranken inbegrepen
(cava & frisdrank)

7 hartige hapjes: 
- blokje met quiche van spek en prei
- velouté van groene asperges
 met gepocheerd kwarteleitje (seizoen)
- wrap met tonijn en perzik
- spiesje van tomaat en mozzarella
- gemarineerd kippenboutje
- puntzakje met verse frietjes
- scampi met currysausje

gratis springkasteel

Wat bieden wij aan voor babyborrels?

Formule 1 Formule 2
Receptie gedurende 1,5 uur

Zaal: €125
Prijs: €19/p

Alle dranken inbegrepen
(cava & frisdrank)

5 hartige hapjes naar keuze

kinderen 
onder 4 jaar: gratis

tussen 4 en 10 jaar : 1/2 prijs

Formule 3
Bij het binnenkomen wordt er 
een glas cava met chips en
borrelnootjes aangeboden.

Nadien volgt een rijk gevarieerd 
dessertbuffet met koffi e en thee.

Zaal: €125
Prijs: €19/p



Wandelroute De Hooiopper 
(vertrek en aankomst aan De Hooiopper)

Deze route bedraagt een afstand van ongeveer 7 km

Rechts:       Voskesstraat 200m
Links:          Voetweg 1 einde
Rechts:       Holdestraat 500m aan Huisweg 6
Links:          Voetweg 2 einde
Links:          deel Bouvelosstraat richting dorp Grijseloke (kerk)
                    waar: achter woning nr 45 (eerste huis)
Rechts:       Voetweg 3 einde
Links:          deel Pilkelstraatwaar: over woning nr. 17
Links:          deel Dwarsstraat aan woning 47 rechtdoor
Links:          naar Grijseloke kerk achter
Rechts:       Kortenberg 200m
Links:          Kwadenbulk 20m
Rechts:       Voetweg 4 einde
Rechts:       over spoorweg- deel Langestraat direct
Links:          Voetweg 5 einde
Links:          opwaarts Beekstraat over spoorweg
Rechts:       deel Kloosterhoek tot aan woning nr 17 voor bocht
Links:          Kloosterdreef 6 einde
Rechts:       deel Blaarhoek
Rechts:       aan café Lugano



Bestellen van onze afhaalgerechten of menu’s kan enkel door gebruik van deze strook 
en af te geven of op te sturen naar:

De Hooiopper - Boskant 21 - 9790 Wotegem-Petegem - Fax: 056/70 59 15 
of via e-mail: info@dehooiopper.be

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

GERECHTEN AFHAALMENU

Aantal personen .............................................. 
Totale prijs: ...............................................
Alle gerechten dienen zelf afgehaald te worden:
- op Kerst-en Oudejaarsavond vanaf 16u30
- op Kerst-en Nieuwjaarsdag vanaf 11u30   

Betaling: contant bij afhaling



“ Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement”

Plan tijdig jullie lente-communiefeest- babyborrel- verjaardags- 
jubileum- verlovings- of huwelijksfeest in 2016!!!

Onze feestzaal heeft een capaciteit tot 180 personen 
en een aparte receptieruimte voor alle gelegenheden:

 Recepties tot 350 personen
 Zowel verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, lentefeesten, 

communiefeesten, jubileums, babyborrels, enz...
 Gratis suite voor huwelijksfeesten vanaf 100 personen

 Speciale ruimte voor huwelijksceremonie.
 Voor kleinere groepen tot 40 personen, beschikken wij ook over een gezellig zaaltje

Gratis zaal bij feesten
Ook restaurant à la carte

OPENINGSUREN
Voor groepen vanaf 12 personen: alle dagen beschikbaar 7/7.
Vrijdag, zaterdag en zondag open vanaf 12.00 uur
Op zondag- en vrijdagavond enkel na reservatie.
Op donderdag kan u bij ons terecht voor 
menubesprekingen, vragen of inlichtingen.

Graag eerst telefonische afspraak.
Tel.: 056/68 15 13 - GSM : 0478/26 60 41 - 0498/54 14 32 - Boskant 21 - 9790 Wortegem-Petegem


