Welkom
Een spontaan aperitief of een heus feest?
Lekker tafelen hoort er gewoon bij.
Laat u meevoeren langs klassiekers waarmee je altijd goed zit.
Met heerlijke en afwisselende formules, zowel in ons restaurant als bij u thuis.
Of maak er gewoon een spetterend feest van in onze ruime feestzaal.
Wij kijken er alvast naar uit om u straks met veel goesting te mogen verwelkomen.

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

Traiteurdienst 2022-2023
het hele jaar door

Hapjes
Formule 1

€ 8.50 p.p.

Foccacia belegd, mousse van gerookte forel, foie met rode kool of peperkoek,
edamamé met tataki van tonijn

Formule 2
Quiche met spek, yakitori, zakouski opgevuld met garnaal, gemarineerd kippenboutje

Onze traiteurdienst staat voor u klaar

€ 10.00 p.p.

Koude voorgerechten
1. Carpaccio van hert

Warme voorgerechten
€ 14.00

2. Millefeuille van tomaat, mozarella, basilicum € 14.00
en balsamicocrème
3. Millefeuille van zalm en mozzarella

€ 16.00

4. Vitello Tonato met passende garnituur

€ 14.00

5. Carpaccio van knolselder en tomaat

€ 14.00

1. Vispannetje om te gratineren
2. Zeetongrolletjes met witte wijnsaus,
garnaaltjes en garnituur
3. Wok met Thaise groene curry
4. Rollade van tong en zalm met kreeftensaus
en gamba
5. Huisgemaakte aardappelkroketjes 12 st.
6. Huisgemaakte garnaalkroket
7. Huisgemaakte kaaskroket
8. Huisgemaakte everzwijnkroket
9. Vega en vergeten groenten kroket
10. Gluten en lactosevrije kroketten
(kaas, garnaal of serrano) K G S

€ 15.00
€ 18.00

11. Extra slaatje bij de kroketjes

€ 3.50

€ 17.00
€ 19.00
€
€
€
€
€
€

6.50
4.50/st
3.00/st
5.50/st
4.50/st
4.50/st

Al onze kroketjes worden 1x voorgebakken

Soepen
Alle gerechten worden voor
minstens 2 personen besteld
met maximum 2 verschillende
gerechten voor 4 personen

Al onze hoofdgerechten zijn
voorzien van gratis kroketjes
of aardappelgratin.
Warme groenten zijn steeds
inbegrepen: (worteltjes /
boontjes in spek / stronkje
witloof en of appeltje
met veenbessen of knolselder)

1. Rijkgevarieerde groentensoep
(gluten en lactosevrij)
2. Aspergeroomsoep
3. Crème van knolselder met garnaaltjes
4. Soepje van butternutpompoen
5. Thaise currysoep
6. Boschampignonsoep
7. Tomatenroomsoep met balletjes

€ 5.50/l
€ 6.00/l
€ 6.00/l
€ 5.50/l
€ 5.50/l
€ 6.50/l
€ 7.00/l

Hoofdgerechten
1. Hertenkalfﬁlet met z’n garnituur en gratinaardappelen

€ 24.00

2. Ragout van hert met z’n garnituur en gratinaardappelen

€ 16.00

3. Vegetarische coq au vin / verse groenten en rijst

€ 16.00

4. Opgevulde kwartel met kroketjes, warme groenten en beukenzwammen € 18.00
5. Uitgebeende en opgevulde kalkoen (minimum 6 personen)
€ 18.00
met groentengarnituur en kroketjes

Desserts

Beste klanten,
Door de hoge energieprijzen zijn wij genoodzaakt
om enkel te openen bij reservatie. Op kalmere dagen
zullen wij enkel open zijn bij meerdere reservaties.

1. Huisgemaakte chocolademousse

€ 6.00

2. Citroenroomijs geparfumeerd
met lichte limoncello

€ 6.50

3. Crème brûlée

€ 6.00

4. Chocoladegebak / praliné

€ 7.00

5. IJssouﬂé Grand Marnier

€ 6.50

Wij houden van ons werk en willen al onze klanten
graag culinair blijven verwennen maar enkel op deze
manier kunnen we dit blijven doen en toch rendabel
open blijven.
Voor groepen en rouwtafels blijven we alle dagen
beschikbaar.
Ons restaurant is enkel open:
- Na reservatie
- Op vrijdag en zaterdag gans de dag
- Zondagmiddag
Op donderdag zijn wij de ganse dag beschikbaar voor
vragen of inlichtingen vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur.
GSM: 0498 54 14 32
e-mail: info@dehooiopper.be

Afhaalmenu 1

Afhaalmenu 2

minimum 2 personen per menu

1 ﬂes cava (bij afname van 4 menu’s)
of aperitief van ‘t huis ( bij 2 menu’s)
met 3 hartige hapjes

Boschampignonroomsoep

Gegratineerd vispannetje / garnaaltjes

Melkvarken met tierenteyn mosterdsausje,
feestgarnituur en kroketjes

Chocoladegebak / praliné

48€

1 ﬂes cava (bij afname van 4 menu’s)
of aperitief van ‘t huis ( bij 2 menu’s)
met 3 hartige hapjes

Witloofroomsoep met garnaaltjes

Rollade van tong en zalm met kreeftensaus

Opgevuld kalkoenhaasje
met peperroomsaus

IJssouﬄé Grand Marnier

50€

Afhaalmenu 3

Afhaalmenu 4

1 ﬂes cava (bij afname van 4 menu’s)
of aperitief van ‘t huis ( bij 2 menu’s)
met 3 hartige hapjes

Aspergevelouté

Schartongrolletjes met witte wijnsaus

Hertenragout met wintergarnituur en gratin

Duo van koude sabayon en javanais

1 ﬂes cava (bij afname van 4 menu’s)
of aperitief van ‘t huis ( bij 2 menu’s)
met 3 hartige hapjes

Pompoenroomsoepje met Breydelspek

Sint-Jacobsschelp

Hertenhaasje met een ﬁjne champagnesaus
en hartige kroketjes

Feestgebak

50€

54€

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

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

Kerstmenu

Aanvang op Kerstavond om 19.00u
en op Kerstdag vanaf 12.00u

Sprankelend aperitiefje met wachtbordje

Trio van carpaccio van hert,
wildpastei met uienconﬁtuur,
ganzenlever met vijgen

Crème van pompoen met garnaal

Filet van melkvarken / appel / veenbessen /
peperroom / kroketjes

Rood fruit / ijs / sabayon

Koﬃe en lekkernijen
Bijpassende wijn en water inbegrepen

75€

Oudejaarsmenu

31 december 2022 vanaf 19.00u

Om middernacht klinken we op het nieuwe jaar

Muziek, drank en ambiance met DJ Koen inbegrepen
tot 3.00 uur ‘s nachts
Wij starten met een glaasje cava Mistinguett & ﬁjne hapjes


Romig soepje van boschampignons
met een lichte bieslookcrème


Brochette van scampi en coquilles / pasta / tomatencoulis


Sorbet van citroen


Hertenﬁlet / puree van knolselder / savooi /
boschampignons/veenbessen en kroketjes


Dessert van Oud naar Nieuw

Reserveer tijdig en per groep. Telefonisch!
Reservatie is pas geldig na betaling.
Betaalde bedragen zullen niet terugbetaald worden.

Koﬃe naar believen

Bijpassende wijn en water inbegrepen

125€

Januarimenu

Valentijnsmenu

1 januari: aanvang 12.00 uur

van 4 februari tot en met 14 februari

Reserveer tijdig!
Sprankelend rood aperitiefje
met hartverwarmend aperitiefbordje
Glaasje bubbels op het nieuwe jaar met wachtbordje

Romig soepje van boschampignons
met lichte bieslookcrème

Brochette van scampi en coquille / pasta

Hertenﬁlet met puree van knolselder /savooi /
boschampignons / veenbessen en kroketjes

Koude sabayon / mango biscuit

75€
Bijpassende wijn en water inbegrepen

v
Gepassioneerd romig tomatensoepje
met kippenballetjes

v
Met passie geselecteerd torentje met lekkers uit de zee

v
Sorbet van framboos om te delen

v
Kalkoenhaasje met beukzwammen
Aardappelnootjes / primeurgroenten

v
Dessertbordje met veel liefde gemaakt door de chef

v
Koﬃe en huisgemaakte zoetigheden

60€

(zonder dranken)
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Aantal personen: ................

Naam: ...........................................................................................................................................................................................
Straat: ........................................................................................nr. ...........................
Postcode: ........................ Gemeente: ................................................... Totale prijs: € ..................... (contant bij afhaling)
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

