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APERO TIME 

 

 

WARM “Home made” 
Quiche / breydelspek/ prei         2.20 €/st 
Apero taco/ varkenswang/ curry        2.10 €/st 
Foccacia/ kruidenkaas/ zalm         2.10 €/st 
Croque/ pesto/ grillham         2.00 €/st 
Pizza / crunch van chorizo         2.00 €/st 
Bägel/ prosciutto/ cheddar         2.00€/st 
Alpen burger/ grisson          2.20 €/st 
Bruchetta / buffelmozzarella / panchetta       2.20 €/st 
Pitta / kebab kip / lookdip         2.60 €/st 
Crispy scampi/ gribiche (6stuks)         8.20€ 
Onze box mini garnaalkroketten(8stuks)       11.00 €/ box 
Gegratineerd: creuse oester / spinazie / champagne      4.00 €/st 
 

Assortiment: “classic hapjes” (25 stuks)       48.00 € 
(pizza/ mini hamburger/ quiche/ taco varkenswang/ foccacia zalm) 

 

Ovenschaaltjes 
 Ovenschaaltje scampi/ diabolique/ ebly-tandoori/ kerstomaat    4.20€/st 
 Ovenschaaltje mini coquille/ bieslookcrème/ garnaaljus/ prei    4.20€/st 
 

KOUD  
Apero formule          15.00 €/pers 

- Verrine van gamba/ gepekelde radijs/ wortelgel 

- Schaaltje pata negra/ burrata/ pesto/ tomaat 
- Panna cotta van bloemkool/ gerookte paling/ garnaal 
- Apero glaasje/ mousse van ganzenlever/ eendenborst/ peperkoek 
- Carpaccio van gerookte holsteiner/ parmezaancrème/ rammenas 

 
 

 
 
 

Glaasje 
- Zalmtartaar/ blinis/ citrusgel/ komkommer/ couscous     4.80 €/st 
- Kalfshaasje/ ricotta/ bulgur/ rode biet/ jonagold     4.80 €/st 

 
 
 
 

Zuiderse Tapasplank (aperitiefplank voor 4 pers) 
Heerlijke zuiderse plank met antipasti/ kaas/ salami/ pata negra/ tête de moine/ … 45.00 €/plank 

 
 

Tapasschotel (dit kan besteld worden vanaf 4 personen)     23.00 €/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       2.50 €/st 
Vitello slaatje/ kalfsneetje/ kapper        2.50 €/st 
Gerookte zalm/ effi-crème/ radijs        2.50 €/st 
Brie/ gandaham/ meloen         2.50 €/st 

Pinchos kunnen besteld worden vanaf 4 stuks/soort 

 

Wraps  
Opgerold tunnbrot met vis – vlees mengeling en rauwkost 

Gerookte zalm / kruidenkaas / pijpajuin        2.50 €/st 
Ei / tomaat / garnaal / raquette         2.50 €/st 
Geitenkaas / gerookte forel /perenconfituur       2.50 €/st 
Martino / jonge ui / tomaat tartaar        2.50 €/st 
Veggie/ hummus/ aubergine/ gedroogde tomaat       

Wraps kunnen besteld worden per 4 stuks/soort 

 

Mini broodjes – sandwiches         2.30 €/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 
 

 

Tartaar van zalm/ grijze garnaal/ granaatappel/ venkel/ avocado crème     16.00€/pers 
 tuinbonen/ gemarineerde kerstomaat 
Gravlax zalm/ gemarineerde st-Jakobsvrucht/ granny smith/ ricotta     17.00€/pers 

ponzu-vinaigrette 
Carpaccio van “blauw-wit” rund/ balsamico parel/ gesmolten parmezaan    15.00€/pers 
 bulgur-tomaat 
 

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

 

SOEPEN (5dl) 

 

Tomaat-wortelsoep met peterselieballetjes        5.00 €/pers 
Groene asperge velouté/ rauw gebakken asperges       7.00 €/pers 
Prei-kervelsoep/ bieslookroom/ croûtons        6.00 €/pers 
Soepje van witloof/ curry/ filet d’ardennes        7.00 €/pers 
 

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

 

WARME VISGERECHTEN 

 

Tongscharfilet/ scampi tartaar/ soya-vanille jus        17.00 €/pers 
 nage van beukenzwam/ groene asperge 
Roodbaarsfilet met chimichurri/ prei-zeekraal        17.00€/pers 
 venkelcrème/ Normande jus 
 

 
 KAASKROKETTEN  3.50 €/st 

GARNAALKROKETTEN 4.50 €/st 
  



WARME VIS HOOFDGERECHTEN 

 

Lottefilet op de “big green egg”/ gebakken coquille/ tentakels      25.00 €/pers 
  shi-také/ knolselderpuree/ garnaaljus 
 

Gebakken skrei met courgette/ sherrysaus        23.00 €/pers 
 schaaldieren-olie/ kastanje champignons/ duchesse van pastinaak 
 

Paling in ’t groen/ Provençale/ gebakken in de look       26.00€/pers 
 

Scampi’s in curry saus/ diabolique/ bieslooksaus       35.75€/kg 
 
 

HOOFDGERECHTEN 

 

Lomo iberico batallé/ gegrild spek         22.00 €/pers 
infusie van tempranillo  

Kalfscarré/ ganzenlevertranche          24.00 €/pers 
Old vintage port      

Parelhoenrollade/ pistache          19.00 €/pers 
 oesterzwam/ bieslooksaus 
Lamskroontje/ peterselie-mosterdkorst         24.00 €/pers 
 lamsjus met rozemarijn 
Varkenshaasje duroc d’olives gevuld met pastrami       20.00 €/pers 
 jagersjus 
Varkenswangen/ Rodenbach/ ahorn siroop        19.00 €/pers 
 pijpajuin-spek  

Bij deze gerechten is er steeds een waaier van 3 verse seizoengroenten 

en een aardappelbereiding naar keuze: 

aardappelkroketten in meergranenkruim/ gratin aardappelen met cheddar 
krieltjes in de schil/ nicola aardappel met breydelspekjes/ savooistoemp met spekjes 

 

Warme beenham           19.30 €/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 

 

 
Passievrucht/ karamel cremeusc/ sinaasappel/ witte chocolade      9.00 €/pers 
  

Tiramisu met amaretti koekjes          8.50 €/pers 
 koffieroom/ amandelcrumble 
Chocoladebiscuit/ panna cotta van pistache        8.50 €/pers 
 framboos bombe/ merinque 
 

De desserten worden volledig afgewerkt en gepresenteerd op bord 

 
 
 



BUFFETTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vleesbuffet 

28.00 €/pers 
Gepelde tomaat gevuld met kip curry 

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 breugel en grillworst met parmezaancrème 
Eitje met popquinoa 

Kippenbout zoet zuur met mangogel 
Gegrilde perzik met hoevekip 

Knolgroentensalade 
tomaat pommodoro/basilicumolie 
aardappelsla met bieslooktartaar 

palmasalade ham-mozzarella 
mesclun/ rucola  

homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette 

Visbuffet 
36.00 €/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 fregola 
Gegrilde perzik met tonijnmayo en ansjovis 
Verrine van kamschelpen met langoustine 

Knolgroentensalade 
tomaat pommodoro/basilicumolie 
aardappelsla met bieslooktartaar 

palmasalade ham-mozzarella 
mesclun/ rucola  

homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette 

 

‘t Hooghuys 

38.00 €/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 meloen 

Eitje met popquinoa 
Seizoenpaté/ ajuinconfit 

Carre durco d’olives met appel en spek 
Meesterlycke ham met groene asperge 

Perzik met kipsalade/ filet d’ardenne 
 Knolgroentensalade 

tomaat pommodoro/basilicumolie 
aardappelsla met bieslooktartaar 

palmasalade ham-mozzarella 
mesclun/ rucola  

homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette 

 

Italiaans 

40.00 €/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  

Knolgroentensalade 
tomaat pommodoro/basilicumolie 
aardappelsla met bieslooktartaar 

palmasalade ham-mozzarella 
mesclun/ rucola  

homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette 

 

Bij dit buffet is er een knolgroenten salade 
Azian aardappelsalade, tomatensla, mesclunsalade 

cocktail,mayonaise en vinaigrette inbegrepen. 

 

Buffet d’amour 

40.00 €/pers 
Rilette van skrei/ bloemkool/ bulgur 
Vurige tomaat/ grijze garnaalsalade 

Curry-scampi spies/ avocado-noedels 
Gebakken zalm/ quinoa-courgette 

Eitje tomaat-erwtasperges 
Creuse oester/ gemarineerde komkommer 

Carpaccio van rund/ parmezaan crème 
Italiaanse ham/ meloen/ granaatappel 

Spiesje kalfsfilet/ mozzarella/ tonijnroom 
 Mini buchette/ Griekse pasta/ olivia pesto 

 Knolgroentensalade 
tomaat pommodoro/basilicumolie 
aardappelsla met bieslooktartaar 

palmasalade ham-mozzarella 
mesclun/ rucola  

homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette 

 

Suggestiebuffet 
40.00 €/pers 

Mandje van inktvis fregola/ grijze garnaal 
Scampi spies met fettucini 

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 van Italiaanse ham/ bulgur 
Breydelham/ rilette varken/ groene asperge 

Knolgroentensalade 
tomaat pommodoro/basilicumolie 
aardappelsla met bieslooktartaar 

palmasalade ham-mozzarella 
mesclun/ rucola  

homemade cocktail, mayonaise, vinaigrette 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCHOTELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAZEN 
 

Kaasschotel ’t Hooghuys  22.00 €/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           21.60 €/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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderbuffet met z’n surprise 
13.00 €/pers 

Perzik gevuld met hoeve kip/ salami 
Rolletje gekookte ham met meloen 

Gepocheerde zalm met kerstomaat spies 
Fricandon en boutje van kip 
Mickey worstje met aardbei 

Gegarneerd scharreleitje 
Kinder surprise 

 

 
Wit stokbrood: 2.00 €/st 
Granen stokbrood: 2.40 €/st 
Pana fiesta: 4.20 €/st 
 

Charcuterie schotel 
( voor degene die geen kaas lusten) 

                                      18.00 €/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 

 

Een frisse mesclun salade met rode vruchten 
en vinaigrette kan u uw  kaasschotel/ 

raclette schotel nog wat opkrikken. 
+ 4.50 €/pers 

 

Breugel schotel 
22.00 €/pers 

Breydelham/ grillworst/ gegrild spek 
witte pensen/ ambachtelijke ham “van het huis” 

zwarte pensen/ droge worst/ breugelkop 
seizoenpate/ gehakt 

rilette duroc d’olives/ boerenworst 
kippeboutje/ friçandon 

Kaas specialiteit ’t Hooghuys /Rosse Jeanette 
Dit wordt afgewerkt met huisbereide confituur 
aardappel in de schil, specerijen en sla mixte. 
Eveneens is een broodassortiment inbegrepen 

 

Kaas-vleesschotel 
22.00 €/pers 

Specialiteit ’t Hooghuys / notenkaas / bleu d’auvergne 
Belgisch kaasje /Charletan / dollemitenkönig 

*** 
Meesterlycke ham / gebraad duroc d’olives/ felino 

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. 
 



BROODJES 
 

 

Mini broodjes – sandwiches         2.30 €/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 
 

 

  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  gesloten 
Dinsdag  8U30-18U00   
Woensdag  8U30-13U30   
Donderdag 8U30-18U00  
Vrijdag   8U30-18U00   
Zaterdag  8U30-18U00   
Zondag  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* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



SUGGESTIES 

 

 

Suggestie menu                           46.00  €/pers 

Gemarineerde St. Jakobsvrucht/ knolselder 

granny smith/ forel mousse/granaatappel 

OF 

Traag gegaard kalfshaasje/ basilicum pesto/ burrata mousse 

kerstomaat/ rammenas 

*** 

Gevulde filet van Crête d’Ardennes kip/ rode wijn jus 

jonge spinazie/ krieltjes met breydelspek 

OF 

Skrei-haasje chimichurri/ beukenzwammen/ courgette 

linzen/ knolselderpuree/ garnaaljus 

(+2.00€/pers) 

*** 

Chocoladebiscuit/ framboos bombe/ panna cotta van pistache 

ganache van witte chocolade 

 

 

 


