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APERO TIME
Koude toastjes

1.60 €/st

Variatie van 6 soorten met een verfijnde afwerking, belegd op wit en bruine gebakken toast.
Gerookte zalm, Italiaanse ham, garnaal, maredsous, rilette en trois aux herbes

Koude aperitieflepels-schaaltjes
Lepel tête de moine/gerookte paardenfilet/dadel
Lepel met carpaccio van rund / balsamico parel
Lepel rivierkreeftjes/ guacamole/ sezammango
Lepel vitello tonnato / appelkapper/ tonijncrème
Lepel gerookte paling/ tomaatdruppel
Schaaltje met cannelloni van pastrami/ feta-tomaat
Schaaltje met ganzenlever javanais/ peperkoek/ framboos
Schaaltje met gemarineerde zalmkubus/ blini/ zure bieslookroom
Schaaltje met tartaar van chateaubriand/ parmezaan crème/ lomo
De lepelhapjes/schooaltjes kunnen besteld worden vanaf 4 stuks/soort

1.70 €/st
1.70 €/st
1.80 €/st
1.80 €/st
1.90 €/st
2.30 €/st
3.00 €/st
2.30 €/st
2.30 €/st

Warme hapjes
Pizza/ bloemkool/ cheddar
Pitta/ kip/ looksaus
Croissant van bladerdeeg/ tonijn/ hummus
Quiche/ mini coquilles/ dille-courgette
Bruchetta/ buffelmozzarella/ panchetta
Gegratineerde creuse oester/ spinazie/ mousseline
Assortiment classic hapjes (25 stuks)
(pizza, mini hamburger, quiche, croque, kaassoesje)

1.50 €/st
2.00 €/st
1.70 €/st
1.70 €/st
1.70 €/st
2.50 €/st
35.00 €

Trendy glaasjes
Kalfsfilet met mozzarella/ tuinboontjes/ fregola/ tonijncrème
Taartje van forel/ groene asperge/ scampi/ pasta nero
Rundstartaar/ quinoa-tomaat/ olijfbonbon/ rammenas
Eendenmousse/ rode biet-bulgur/ eendenborst/ chioggia
Zalmtartaar/ handgerolde couscous/ komkommer/ avruga
Ganzenlever/ gemarineerde peperkoek/ witloof/ ajuinconfituur
De glaasjes kunnen besteld worden vanaf 4 stuks/soort

3.70 €/st
3.70 €/st
3.70 €/st
3.70 €/st
3.70 €/st
4.00 €/st

Special apero formule

11.00 €/pers

Formules
-

3D-cup/ ganzelever/ peperkoekcrunch/ kweepeergelei

- Panna cotta van venkel/ gerookte zalm/ boekweit
- Lepel heilbot/ garnaalgel/ zeekraal-soja
- Lepel geitenkaascremeux/ filet d’ardenne/ radijsschilfers
- Meli-Melo pata negra/ krabvlees/ granny smith
Luxe apero formule
-

Cup met palingmousse / kwartelei / pijpajuin
Toast met rilette van duroc d’olives/ pickelgel
Curry basket/ rivierkreeftjes/ guacamole
Lepel carpaccio wit-blauw / parmesan crème
Lepel garnaal/ kerstomaat/ limoenyoghurt
Glaasje naar keuze

12.50€/pers

Zuiders tapasbord
9.00 €/pers
o.a. olijven, zongedroogde tomaat, ansjovis, mini batoens, tête de moine krul
fellino salami, panchetta, kaas- en salamiblokjes, grissini cup.

Zuiders tapasplank
13.00 €/pers
o.a. mini bruchettes, stefkes, ciabatta geitenkaas-panchetta(warm), Italiaanse ham met meloen
zwarte woudham-olijf, croûtons, katerhapje-ratatouille, kaas-salami spies, blini zalm
croque olijf-passendaele, geitenkaas billes, toasties, havercrumble flafjack

“ Eventueel aan te vullen met mini broodjes of wraps of pizza’s of italiaanse croques ..”

Tapasschotel
17.00 €/pers
o.a. tomaat-garnaalspies, napoli contadino, ansjovisfilet, mortadella-dadel, cocktail olijven, tapenades met toasties
zongedroogde tomaten, batoens geitenkaas, rucola met panchetta, pastramisalade, iberico pata negra
Italiaanse salami’s, rilette van duroc d’olives, grissini met Italiaanse ham, carpaccio van rund
jumbo garnaal-limoen, lookbroodje, panna fiesta bolletjes, tortilla’s, ciabatta’s, olijfchips

“ Eventueel aan te vullen met mini broodjes of wraps of pizza’s of italiaanse croques ..”

Tapasbuffet de luxe
23.00 €/pers
o.a. Serrano ham (24 maanden gerijpt) tartaar milano, bernerworst-manchego, gerookte holsteiner
berloumi cheese, spiesje kalf-mozzarella, kerstomaat-kruidenkaas, couscous-courgette-inktvis
parmesankrokantjes, gandachips, gazpacho van komkommer, spianatta, hummus dip-zoetzure radijs
scampi-guacamole, panna cotta van olijf en feta, bandarillo-ansjovis
tapenade pesto-home made toasties, rucola met filet d’ardenne, pecorino
pasta salade “grecque”, barra gallega, panna fiesta, lookbroodje, tortilla’s, rozemarijnchips

Wraps

Opgerold tunnbrot met vis – vlees mengeling en rauwkost
Gerookte zalm / kruidenkaas / pijpajuin
Ei / tomaat / garnaal / raquette
Geitenkaas / gerookte forel /perenconfituur
Martino / jonge ui / tomaat tartaar

2.25 €/st
2.25 €/st
2.25 €/st
2.25 €/st

Tafelbordje

Ideale meerwaarde voor de grotere recepties
Bord met rauwkost en dipsaus (8 pers)

16.00 €/bord

Mini broodjes – sandwiches
1.50 €/st
Is een assortiment van de klassieke mini – sandwiches
en de mini broodjes.
( kleine waldkorn, ciabatta, broodjes met verschillende zaadjes,…)
Deze worden met het fijnste belegd, altijd voorzien van garnituur
en in een houten kratje gepresenteerd.

KOUDE VOORGERECHTEN
Canneloni van gerookte holsteiner/ kalfsremoulade
knolselder/ rode bietgel/ quinoa
Vitello van kalfshaasje/ parisienne van krieltjes
koningskapper/ parmezaankrokantje
Gravlax zalm/ zwaardvis gerookt/ radijs
panna cotta van bloemkool/ sinaasgel
Gebakken gambastaartjes/ snowkrab vlees
granny smith/ citrus/ parelpasta
Carpaccio van rund/ parmezaan/ balsamicoparels

15.00 €/pers
14.00 €/pers
15.00 €/pers
16.00 €/pers
13.00 €/pers

Koude voorgerechten worden volledig afgewerkt, gepresenteerd op bord en vergezeld van een ciabatta broodje

SOEPEN (5dl)
Tomaat-wortelsoep met peterselieballetjes
Knolselder-witte koolsoep met eendenborst julienne
Prei-doperwten met munt en spekreepjes
Heldere kippensoep met wortel en bladpeterselie
Groene aspergevelouté/ rauw gebakken puntjes
Garnaal bisque/ rouille/ ravioli kreeft

4.00 €/pers
5.50 €/pers
4.50 €/pers
4.50 €/pers
6.00 €/pers
7.00 €/pers

Soepen kunnen ook als apero hapje gebruikt worden, 3 apero soepjes kun je uit 1 pers soep halen

WARME VISGERECHTEN

Kabeljauwhaasje / pastinaak/ dugléré sausje
mossel-witloof
Zeebaars/ creuse oester/ botersaus
fijne groenten/ curry
Zalm-zeebarbeel gebakken / tomaat
tempura courgette / garnaaljus
Filo bundeltje/ gegrilde coquilles/ spinazie
wortel-saffraan jus

Voorgerecht

Hoofdgerecht

16.00 €/pers

22.50 €/pers

16.00 €/pers

22.50 €/pers

15.00 €/pers

21.00 €/pers

13.00 €/pers

Bij de hoofdgerechten is er een mooie combinatie van verse seizoengebonden groenten:
Voor de aardappelbereiding is er een keuze tussen:
Kasteelaardappelen met sezamolie Of pomme anna met grof zeezout
Of duchesse aardappelen met bieslook

Home made
Grijze garnaalkroketten: 4.00 €/st
Kaaskroketten: 2.50 €/st

Paëlla ’t Hooghuys
Onze paëlla rijst is verrijkt met groentjes, vlees en vis oa:
- gamba’s, garnalen, mosselen, schelpen, inktvis
- chorizo, kippenboutjes

Ideaal voor op een
zomerse dag !

15.50 €/pers

HOOFDGERECHTEN
Lomo iberico mignon langzaam gegaard
crumble van spek/ jeneverjus
Kalfsoester “Bella Italia”
parma-tomaat-mozzarella/ natuurjus
Parelhoenrollade/ kalfszwezerik/ pistachenoot
archiducsaus
Lamskroontje/ peterselie-mosterdkorst
lamsjus met dragon
Duroc d’olives varkenshaasje gevuld met duxelle-farce
Belgian pickles saus
Stoofpotje van varkenswangen “Kerel bier”
gebakken appel-airelles
Ballontine van kipfilet “Crête d’Ardenne/ oesterzwam
bigarade met Luikse siroop

21.00 €/pers
23.00 €/pers
19.00 €/pers
23.00 €/pers
18.00 €/pers
17.00 €/pers
16.00 €/pers

Bij deze gerechten is er steeds een waaier van 3 verse seizoengroenten
en een aardappelbereiding naar keuze:
aardappelkroketten in meergranenkruim/ gratin aardappelen met cheddar/ couscous met kardamon
krieltjes in de schil met spek/ savooistoemp met spekjes/ aardappeltaartje met rozemarijn
gevulde bieslookaardappel

Warme beenham

15.50 €/pers

De beenham wordt bij ons gesneden zodat u hem enkel nog moet opwarmen in de oven
daarbij is een keuze tussen:
- warme wokgroenten, krielaardappelen, champignonsaus en Provençaalse saus
OF
- rauwkostschotel, aardappelen, pasta salade, champignonsaus en Provençaalse saus

DESSERTEN
Duo van witte en bruine chocomousse
panna cotta van sinaas/ aardbeienfondu
Rode vruchtenmousse/ framboosgel
masarpone/ meringue
Chocolade-karamel gebak/ mangoparel
maccaron/ koffieroom
Créme brûleé van speculoos/ choco-brownie
gekarameliseerde pecannoot
Tiramisu “Old fashion”/ crumble van peperkoek
stracciatella-ijs

6.00 €/pers
6.00 €/pers
6.00 €/pers
6.00 €/pers
7.00 €/pers

De desserten worden volledig afgewerkt en gepresenteerd op bord

VEGETARISCH
Vegetarische gerechten:
Voorgerecht:

Carpaccio van trostomaat met buffelmozzarella
griekse pasta met olijf en basilicum
Soep:
Knolseldervelouté met geitenkaasbolletje
Hoofdgerecht: Filobeursje van gebakken tofu met geplette aardappel
wortel , peultjes en jus van waterkers

12.00 €/pers
4.50 €/pers
15.00 €/pers

BUFFETTEN
Vleesbuffet

Visbuffet

22.00 €/pers
Gepelde tomaat gevuld met kip Toscane
Gebraad duroc d’olives met appel
Ambachtelijke “ham van het huis” met galia
Meesterlycke ham met groene asperges
Kalfsrollade met droge worst en pickelgelei
Duo van breugel en grillworst met nacho
Eitje met tomaat en popquinoa
Kippenbout zoet zuur met mango
Perzik met gerookte eendenborst en z’n mousse

28.00 €/pers
Gepelde tomaat met grijze garnalen
Gepocheerde zalmmoot met kaviaar
Gerookte zalmsnippers met ui en dille
Heilbotbolletje met peterselie en radijs
Eitje met tomaat en popquinoa
Opera van rivierkreeftjes en mascarpone
Gamba’s met groene asperges en tandoori
Perzik met tonijnmayo en bandarillo
Verrine van coquilles met langoustine

Wortel-witte koolsalade met sinaasgel
tomaat pommodoro/basilicumolie
appel-witloofsalade met komkommer
aardappelsla met bieslooktartaar
mesclun-radijssla-notencrumble
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette
palmasalade ham-mozzarella

Wortel-witte koolsalade met sinaasgel
tomaat pommodoro/basilicumolie
appel-witloofsalade met komkommer
aardappelsla met bieslooktartaar
mesclun-radijssla-notencrumble
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette
palmasalade ham-mozzarella

‘t Hooghuys

Suggestiebuffet

32.00 €/pers
Gegarneerde zalmdomino met kaviaar
Gepelde tomaat met grijze garnalen
Pastei van rivierkreeftjes en gerookte forel
Gerookte zalmsnippers met ui en peterselie
Ambachtelijke “ham van het huis”met galia
Eitje met tomaat en popquinoa
Spiesje kalkoen met tomaat parmezancrème
Gebakken rosbief met appel en balsamico
Meesterlycke ham met groene asperges
Komkommer met vitello slaatje en kalfsfilet

33.00 €/pers
Zalm met bloemkool couscous en radijs
Scampi spies met sesam en sojascheut
Mimosa van gerookte zalm / heilbot
Kuipje zeeparels / grijze garnaal / citrus
Eitje met tomaat en popquinoa
Krul van ’t Hooghuys ham / ebly / physalis
Breydelham met asperges en spekjes
Carré duroc / rilette
Carpaccio
van
rund
aceto / parmezaan
Bij dit buffet is
er een/ knolgroenten
salade
Azian
aardappelsalade,
tomatensla,
Spiesje van kalf / mozzarella /mesclunsalade
tonijnroom

Wortel-witte koolsalade met sinaasgel
tomaat pommodoro/basilicumolie
appel-witloofsalade met komkommer
aardappelsla met bieslooktartaar
mesclun-radijssla-notencrumble
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette
palmasalade ham-mozzarella

cocktail,mayonaise en vinaigrette inbegrepen.
Wortel-witte koolsalade met sinaasgel
tomaat pommodoro/basilicumolie
appel-witloofsalade met komkommer
aardappelsla met bieslooktartaar
mesclun-radijssla-notencrumble
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette
palmasalade ham-mozzarella

Italiaans

Luxe visbuffet

33.00 €/pers
Italiaanse trostomaat met grijze garnalen en olijf
Gebakken zalmmoot “Italien”
Scampi-spies met tagliatelli slaatje en basilicum
Carpaccio van tonijn met bandarillo en agrumgel
Griglia ham met aspergeboeket en raquette
Italiaanse salami met courgette en olijftapenade
Mozzarellabolletjes met mortadella en pesto
Gedroogde boerenham met cavaillon
Slaatje van pastrami/ gemarineerde champignon
Eitje met tomaat en popquinoa

43.00 €/pers
½ kreeft “belle vue”
Gebakken zalm met dille korst
Gepelde tomaat met grijze garnalen
Millefeuille van forel/ groene asperge
Nestje van gerookte zalmsnippers met ui
Heilbotbolletje met rode bessen
Opera van rivierkreeftjes en mascarpone
Eitje met sesam en tomaat
Spiesje van scampi’s en jumbo garnaal
Gamba met groene asperges en tandori

Wortel-witte koolsalade met sinaasgel
tomaat pommodoro/basilicumolie
appel-witloofsalade met komkommer
aardappelsla met bieslooktartaar
mesclun-radijssla-notencrumble
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette
palmasalade ham-mozzarella

Wortel-witte koolsalade met sinaasgel
tomaat pommodoro/basilicumolie
appel-witloofsalade met komkommer
aardappelsla met bieslooktartaar
mesclun-radijssla-notencrumble
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette
palmasalade ham-mozzarella

Vegetarisch buffet
28.00 €/pers

Gepelde tomaat met lentesla en erwtjes
Feta met tzaziki en komkommer
Buffelmozzarella met basilicum en pesto
Tête de moine krul met mango en witloof
Perzik met rode biet en appel
Roerei met parmezaan en olijftapenade
Groene asperges met dieetsalade en witte kool
Quinoa met maredsous snippers en notenolie
Tofu gemarineerd met balsamico en raquette
Wortel-witte koolsalade met sinaasgel
tomaat pommodoro/basilicumolie
appel-witloofsalade met komkommer
aardappelsla met bieslooktartaar
mesclun-radijssla-notencrumble
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette
palmasalade-mozzarella

Kinderbuffet met z’n surprise
12.00 €/pers
Mini tomaat gevuld met kip
Rolletje gekookte ham
Sneetje salami
Kippenbroodje met stukje ananas
Hespenworstje
Gegarneerd scharreleitje
Kippenboutje met zoetzure saus
Kinder surprise

Wit stokbrood: 1.60 €/st
Granen stokbrood: 2.00 €/st
Pana fiesta: 3.60 €/st
Ciabattina: 1.60 €/st
Barra gallega: 1.80 €/st

Alle buffetten kunnen aangevuld worden met :
- Halve kreeft (dagprijs)
- Zeeuwse oesters(dagprijs)
- Diverse pastas / salades:
killo killer, zuiderse pasta, griekse salade
pastrami salade, griekse feta salade, …

WARM EN KOUD BUFFET ( vanaf 15 personen)
Koud:
- Waaier van mozzarella / tomaat / basilicum
- Carpaccio van rund / raquette
- Zalm “belle vue”/ kwartelei
- Meloen met Italiaanse ham/ quinoa
(rauwkost salades, dressings en barra gallega brood)

Warm:
- Tortellini pasta met Meesterlycke ham en roze pepersaus
- Gevulde kipfilet met St Bernardus en appel
- Scampi’s met tomaat/ zachte currysaus
(aangevuld met gewokte groenten, gebakken spekkrieltjes en basmati-rijst)

Home made desserts in potten:
-

Ouderwetse rijstpap met saffraan en bruine suiker
Bruine chocomousse met galetten
Speculoostiramisu met peperkoek

Bain-marie inbegrepen (indien voorradig)

42.00 €/pers

PASTA BUFFET ( vanaf 10 personen)
18.50 €/pers
Kinderen: 9.50 €/pers
Bij het pasta buffet kan je een keuze maken uit 3 soorten pasta’s:
-

Papardelle met gepocheerde zalm/ garnaalsausje
Cannelloni/ gehakt en tomaat-basilicum
Risotto/ champignons/ tomaatsalsa (veggie)
Maccaroni ham en kaas
Tagliatelli verdi/ bolognaise van kippengehakt
Tortellini proscuitto/ roze pepersaus
Spirelli/ kippenballetjes/ champignonsaus
Farfalle carbonara/ gebakken spekjes
Spaghetti bolognaise
Lasagne maison

Parmezaan schilfers en gemalen emmenthaler en brood zijn inbegrepen.

KAZEN
Kaasschotel ’t Hooghuys
16.80 €/pers
Onze kaasschotels worden samengesteld uit een assortiment van rijpe kazen
ze worden 1°klas afgewerkt met fruit, vijgen, dadels en noten.
Een broodassortiment van notenbrood
wit – en granen brood is eveneens ook inbegrepen.

Raclette schotel

Een frisse mesclun salade met
rode vruchten en vinaigrette
kan u uw kaasschotel/
raclette schotel nog wat
opkrikken.
+ 3.20 €/pers

15.50 €/pers

Bestaat uit een assortiment van Franse, Zwitserse en Belgische kazen
o.a.: raclette St Bernardus / Morbier selection prestige
raclette livradois / raclette met bier / …
dit alles met een assortiment fijne vleeswaren
o.a.: panchetta / fellino / bresaola / grisson / gerookt, gekookt spek / zwarte woudham / …
dit alles aangevuld met aardappelen in de schil, zure uitjes, champignons, augurken
en een broodassortiment.

Kaas-vleesschotel
18.00 €/pers
Specialiteit ’t Hooghuys / notenkaas / bleu d’auvergne
big Rosso / St Bernardus / dollemitenkönig
***
Meesterlycke ham / gebraad duroc d’olives
stoffelotto salami/ seizoenpaté / duo van filet d’ardenne
grillworst/ ambachtelijke ham “van het huis”
Dit wordt afgewerkt met vruchten, huisbereide confituur, aangevuld met passende salades en sausjes.
Eveneens is een broodassortiment inbegrepen.

VLEESSCHOTELS
Charcuterie schotel

Breugel schotel

( voor degene die geen kaas lusten)

18.00 €/pers
Breydelham
Grillworst
Gezouten – gekookt spek
Witte pensen
Ambachtelijke ham “van het huis”
Zwarte pensen
Droge worst
Breugelkop
Seizoenpate
Gehakt
Rilette duroc d’olives
Boerenworst
Kippeboutje
Kaas specialiteit ’t Hooghuys /Brugge abdij kaas
Dit wordt afgewerkt met huisbereide confituur
aardappel in de schil, specerijen en sla mixte.
Eveneens is een broodassortiment inbegrepen

15.90 €/pers
Breydelham
Ham van het huis
Gebakken grillworst
Ovengebakken koek
Droge worst
Salami
Pate
Kippewit
Diverse charcuterie/slaatjes

Dit alles wordt afgewerkt
met fruit
en een assortiment brood

BROODJES
Mini broodjes – sandwiches
1.50 €/st
Is een assortiment van de klassieke mini – sandwiches
en de mini broodjes.
( kleine waldkorn, ciabatta, broodjes met verschillende zaadjes,…)
Deze worden met het fijnste belegd
altijd voorzien van garnituur
en in een mooie houten kratje gepresenteerd.

Voor een volledige maaltijd raden
we 7 mini broodjes/pers aan.
Voor een receptie daarintegen een
4 tal.

WINKEL
Er is in de winkel ook een ruime keuze aan bereide gerechten:
- Varkenswangetjes met Leffe bier
- Konijnenbillen in biersaus
- Eendenbouten in sinaasappelsaus
- Rundstong in tomatensaus
- Breydelschenkel met mosterdsaus
- Tongrolletjes op Oostendse wijze
- Vol au vent
- Stoofvlees maison
- Moussaka
- Paling in ‘t groen/ in de room/ gebakken in de look/ provencale/ …
- …

GOED OM TE WETEN

Bestellingen kunnen gebeuren in de winkel of telefonisch NIET VIA MAIL
Doordat wij met verse producten werken vragen wij om u bestelling 3 dagen vooraf vast te leggen.
Bestellingen voor het weekend noteren wij tot de woensdagmiddag.

Afhalen van u bestelling kan via de Firmin Bogaertstraat 13
daar is er geen mogelijkheid om te betalen met bancontact.

Waarborg spiegels, porselein, … . Voor het gebruik van ons porselein vragen we een waarborg.
Brengt u binnen een week na afhaling alles proper terug, dan betalen wij u deze borg terug.
Bij breuk wordt de waarde van de nieuwprijs van het betreffende porselein aangerekend.

OPENINGSUREN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
8U00-18U00
8U00-18U00
8U00-18U00
8U00-18U00
8U00-18U00
winkel gesloten, bestellingen kunnen
afgehaald worden

Na de verbouwingswerken van vorig jaar is onze winkel verdubbeld in
ruimte, zeker een bezoekje waard !
Volg ons op facebook voor meer suggesties tijdens het jaar !

Alle vermelde prijzen zijn geldig, behoudens onvoorziene prijswijzigingen van de dagverse producten.
Dagverse producten zijn soms niet beschikbaar, dan behouden wij ons het voorrecht om ze, indien nodig door evenwaardige ingrediënten te vervangen.

