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APERO TIME
Koude toastjes

1.70 €/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
Lepel sashimi van zalm/ soya/ wakamé
Lepel bresaola/ ricotta/ zeste citroen
Lepel gerookte paling/ bloemkoolcrème/ veldsla
Lepel vitello tonnato/ appelkapper/ tonijncrème
Lepel rivierkreeftje/ guacamole/ sesam-mango
Lepel carpaccio rund/ balsamicoparel/ parmezaan
Lepelhapjes kunnen besteld worden vanaf 4 stuks/soort

1.80 €/st
1.70 €/st
1.90 €/st
1.80 €/st
1.90 €/st
1.70 €/st

Koude mini bowls
Bowl pastrami/ oud brugge tapenade/ pijnboompit
Bowl grijze garnaal/ tomaatgelei/ slahart-crème
Bowl tartaar rund/ parmesaancrème/ la geganta
Bowl javanais van ganzenlever/ framboos/ speculoos
Mini bowls kunnen besteld worden vanaf 4 stuks/soort

2.30 €/st
2.40 €/st
2.30 €/st
3.00 €/st

Warme hapjes
Quiche/ witloof/ spek
Pizza/ bloemkool/ cheddar
Pitta/ kip/ lookdip
Croissant/ ansjovis/ courgette
Hamburger/ sesam/ ketchup
Kaas/ preis-strudel/ basilicum
Bruchetta/ buffelmozzarella/ panchetta
Gegratineerde creuse oester/ spinazie
Assortiment classic hapjes (25 stuks)
(pizza, mini hamburger, quiche, kaas-prei strudel, croissant)
Warme hapjes kunnen besteld worden vanaf 4 stuks/soort

1.60 €/st
1.50 €/st
2.50 €/st
1.80 €/st
1.50 €/st
1.80 €/st
2.00 €/st
2.80 €/st
38.00 €

Trendy glaasjes
Gerookte eend / witloof / peperkoek / javanais / appel
Garnaal-rivierkreeft / groene asperge / inktvispasta / agrum
Zalmtartaar / bulgur / komkommer / kaviaar
Kalfsfilet/ mozzarella/ fregola/ peultjes/ tonijn
Panchetta/ gerookte kip/ rode quinoa/ appel/ erwt
De glaasjes kunnen besteld worden vanaf 4 stuks/soort

3.80 €/st
3.80 €/st
3.80 €/st
3.80 €/st
3.70 €/st

Special apero formule
- Blinis/ gerookte zalm/ gin/ radijs
- Carpaccio rund/ balsamico/ parmezaankoekje
- Panna cotta garnaal/ ganda/ kerstomaat
- Macaron/ ganzenlever/ mango-crumble
- Verrine gamba/ yuzu/ rammenas/ wortel

11.00 €/pers

Formules

Luxe apero formule
-

13.50€/pers

Cup met geitenkaas/ pistache/ luikse siroop
Toast pata negra/ tapenade/ witte asperge
Lepel rilette duroc/ gerijpte holsteiner/ loofwortel
Bowl steak tartaar “wit-blauw”/ la geganta
Lepel buffelmozzarella/ gemarineerde tomaat/ basilicum
Glaasje naar keuze

Zuiders tapasbord (aperobord voor 4 personen)
36.00 €/st
o.a. olijven, zongedroogde tomaat, ansjovis, mini batoens, tête de moine krul
fellino salami, panchetta, kaas- en salamiblokjes, la geganta, domschinken

Tapasschotel (dit kan besteld worden vanaf 4 personen)
17.00 €/pers
o.a. tomaat-garnaalspies, spiesje tomaat-mozzarella, amuseglaasje met feta, napoli contadino
ansjovisfilet, mortadella-dadel, cocktail olijven, tapenades met toasties
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, tortilla’s, olijfchips

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

Pinchos
Barra Gallega sneetjes met een prikker
Rundstartaar/ gerookt rundsfilet/ pickelgel
Vitello slaatje/ kalfsneetje/ kapper
Gerookte zalm/ effi-crème/ radijs
Brie/ gandaham/ meloen

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

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
1.80 €/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.

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

KOUDE VOORGERECHTEN
Vitello van kalfshaasje/ tonijncrème
zoet-zure loofwortel/ parmezaankrokant
Gravlax zalm/ gerookte paling
panna cotta van radijs/ limoen mayo
Carpaccio van rund “wit-blauw”
schilfers en crème parmegianno/ kerstomaat
Tonijntartaar/ gebakken gamba/ wasabi
handgerolde couscous/ soya-sinaasgel
Zwarte woudham/ tomaat-mozzarella/ eendenborst
quinoa/ rucola-balsamico

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

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

SOEPEN (5dl)
Tomaat-wortelsoep met peterselieballetjes
Knolselder-curry soep met scampi-snippers
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

Zalmfilet gebakken met couscous & zwart zout
spinazie-crème/ bieslook-sherrysaus
Tongrolletjes gevuld met scampi-tartaar
garnaalsausje/ nage van soya-ebly-peultjes
Kabeljauwhaasje/ courgette-schubben/ bruine champignons
inktvispasta/ duglérè saus
Zeebaars/ bloemkoolstoemp/ soya-kerveljus
Gebakken prei-dille-sesam/ creuse oester

Voorgerecht

Hoofdgerecht

15.00 €/pers

22.00 €/pers

16.00 €/pers

23.00 €/pers

16.00 €/pers

23.00 €/pers

17.00 €/pers

24.00 €/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

TOPPERTJE !!
15.50 €/pers

Onze paëlla rijst is verrijkt met groentjes, vlees en vis oa:
- gamba’s, garnalen, mosselen, schelpen, inktvis
- chorizo, kippenboutjes

HOOFDGERECHTEN
Lomo iberico/ pulled pork/ zilverui
groene pepersaus
Kalfscarré/ ganzenlevertranche/ pijnboompitten
Old vintage port
Parelhoenrollade/ kalfszwezerik/ pistachenoot
oesterzwamsaus
Lamskroontje/ peterselie-mosterdkorst
lamsjus met dragonsnippers
Duroc d’olives varkenshaasje/ farce van coppa
bordelaise saus
Varkenswangen/ soya saus/ balsamicosiroop
pijpajuin
Ontbeende kwartel/ spek-appel-truffel farce
muscatroom

18.00 €/pers
23.00 €/pers
19.00 €/pers
23.00 €/pers
18.00 €/pers
17.00 €/pers
18.00 €/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/ gevulde aardappel met bieslook/ dauphine aardappelen/ aardappelquiche met spek

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
Witte en bruine chocomousse/ maccaron
panna cotta/ sinaas
Rode vruchten gel/ mascarpone-mousse
meringue/ framboos-appel
Karamel gebak/ jules destrooper galette
koffieroom/ choco-brownie
Créme brûleé met ananas/ vanille crème
amandelmadeleine
Chocolade bonbon/ aardbei-coulis
mangoparels/ sponge cake

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

De desserten worden volledig afgewerkt en gepresenteerd op bord

VEGETARISCH
Vegetarische gerechten:
Koud voorgerecht:
Warm voorgerecht:
Hoofdgerecht veggie:

Buffelmozzarella/ kerstomaat/ courgettesliertjes/ pesto
Filo beursje met falafel/ crosnes/ risotto
Spiesje van boekweitballetjes met groenten lasagne
gebakken champignons/ curry

12.00 €/pers
13.00 €/pers
16.00 €/pers

BUFFETTEN
Vleesbuffet

Visbuffet

23.00 €/pers
Gepelde tomaat gevuld met feestsalade
Gebraad duroc d’olives met rilette
Ambachtelijke “ham van het huis” met galia
Meesterlycke ham met groene asperges
Kalfsrollade met droge worst en pickelgel
Duo van breugel en grillworst met nacho
Eitje met popquinoa
Kippenbout zoet zuur met mango
Perzik met eendenmousse en eendenborst

29.00 €/pers
Gepelde tomaat met grijze garnalen
Gepocheerde zalmmoot met kaviaar
Gerookte zalmsnippers met ui en dille
Heilbotbolletje met peterselie en radijs
Eitje met popquinoa
Rivierkreeftjes / cocktail / ei / tomaat
Gamba’s met groene asperges en tandoori
Perzik met tonijnmayo en bandarillo
Verrine van kamschelpen met langoustine

wortel/ bieslook/ granny smith
witte kool/ komkommer/ yoghurt
tomaat pommodoro/basilicumolie
aardappelsla met bieslooktartaar
palmasalade ham-mozzarella
mesclun/ rucola
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette

wortel/ bieslook/ granny smith
witte kool/ komkommer/ yoghurt
tomaat pommodoro/basilicumolie
aardappelsla met bieslooktartaar
palmasalade ham-mozzarella
mesclun/ rucola
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette

‘t Hooghuys

Suggestiebuffet

33.00 €/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 popquinoa
Schaaltje van vitello met koningskapper
Gebakken rosbief met appel en spek
Meesterlycke ham met groene asperge
Perzik met kipsalade / filet d’ardenne

35.00 €/pers
Mandje van inktvis fregola / grijze garnaal
Scampi spies met tagliolinni
Komkommer met gerookte zalm / heilbot
Zalm gebakken met noten en radijs
Eitje met popquinoa
Spiesje kalf / mozzarella / tonijnroom
Carpaccio rund / parmezaan / balsamico
Schaaltje kalkoen “Italien”
Krul
ham / bulgur
Bij ditvan
buffetItaliaanse
is er een knolgroenten
salade
Azian
aardappelsalade,
tomatensla,
mesclunsalade
Breydelham / rilette varken / groene
asperge

wortel/ bieslook/ granny smith
witte kool/ komkommer/ yoghurt
tomaat pommodoro/basilicumolie
aardappelsla met bieslooktartaar
palmasalade ham-mozzarella
mesclun/ rucola
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette

witte kool/ komkommer/ yoghurt
tomaat pommodoro/basilicumolie
aardappelsla met bieslooktartaar
palmasalade ham-mozzarella
mesclun/ rucola
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette

cocktail,mayonaise
en vinaigrette inbegrepen.
wortel/ bieslook/ granny smith

Italiaans

Luxe visbuffet

35.00 €/pers
Trostomaat met grijze garnalen/ bandarillo
Gebakken zalmmoot “Sal de Ibiza”
Scampi-spies met tagliatelli slaatje en basilicum
Carpaccio van tonijn met bandarillo en agrumgel
Kruiden ham met aspergeboeket en raquette
Italiaanse salami met courgette en olijftapenade
Mozzarellabolletjes met mortadella en pesto
Gedroogde boerenham met meloen
Slaatje van pastrami/ parmezaan
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
Taartje van kabeljauw en inktvis
Eitje met tomaat en popquinoa
Spiesje van scampi’s en jumbo garnaal
Gamba met groene asperges en tandori

wortel/ bieslook/ granny smith
witte kool/ komkommer/ yoghurt
tomaat pommodoro/basilicumolie
aardappelsla met bieslooktartaar
palmasalade ham-mozzarella
mesclun/ rucola
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette

wortel/ bieslook/ granny smith
witte kool/ komkommer/ yoghurt
tomaat pommodoro/basilicumolie
aardappelsla met bieslooktartaar
palmasalade ham-mozzarella
mesclun/ rucola
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette

Vegetarisch buffet

Kinderbuffet met z’n surprise

28.00 €/pers

12.00 €/pers
Perzik gevuld met vleessla/ salami
Rolletje gekookte ham
Gepocheerde zalm met popcorn
Gebakken boulet van gevogelte
Hespenworstje
Gegarneerd scharreleitje
Kinder surprise

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/ bieslook/ granny smith
witte kool/ komkommer/ yoghurt
tomaat pommodoro/basilicumolie
aardappelsla met bieslooktartaar
palmasalade ham-mozzarella
mesclun/ rucola
homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette

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

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

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.
+ 3.40 €/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
( voor degene die geen kaas lusten)

15.90 €/pers
breydelham/ ham van het huis
gebakken grillworst/ ovengebakken koek
droge worst/ salami
Seizoenpate/ kippewit
Diverse charcuterie/slaatjes

Dit alles wordt afgewerkt met fruit
en een assortiment brood

Breugel schotel
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

BROODJES
Mini broodjes – sandwiches
1.80 €/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.

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

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.
*voor extra informatie ivm allergieën en intolerentie gelieve contact op te nemen met ’t Hooghuys*

