
OPENINGSUREN 
FEESTDAGEN

Donderdag 
23/12 & 30/12

winkel open 16-19u

Vrijdag 
24/12 & 31/12

afhalingen feestbestellingen tussen 13u-17u
Winkel open van 9-18u

Zaterdag 
25/12

enkel afhalingen tussen 11-13u

zaterdag 
1/1

gesloten

Automaten
elke dag van 6-22u

Ter Bieststraat 7a
8421 De Haan
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gedrukt op 100% gerecycleerd papier

FeestFolder 
2021

tapasplank
 van het huis

GOURMET
 SCHOTEL

BREUGHEL
 BUFFET

BREUGHEL
 Buffet

Koude
 Groentjes

De liefste
mensen 

verdienen 
de beste 

wensen ...



ZORGELOOS 
APERITIEVEN

 • tomatenroomsoep  € 3/pp

 • romige  courgettesoep  € 3/pp

 • duo lokale  kroketjes   € 6/portie
lokaal gemaakte garnaalkroket
en oud Brugge kroket

 • assortiment  tapas kroketjes  € 14/box

 • gebakken  kippeboutjes  € 8/10 stuks

• warme hapjes schotel    € 38/schotel
4-6 personen
met huisgemaakte vleesjes
huur hapjespan mogelijk mits reservatie

 • tapasplank van het huis   € 35/plank
4-6personen
feestelijk gepresenteerde charcuterie
van Mangalica en lokale kazen

 • minibordje  carpaccio rund  € 3.5/pst
50g per persoon
carpaccio – dressing – pijnboompitten – rucola

GEZELLIG TAFELEN

 •  gourmet   van het huis   € 14/pp
Mangalica, limousin & biokip

 •  fondue  van het huis   € 13/PP
Mangalica, limousin & biokip

 •  gourmet / fondue kids   € 8 /pp

 •  fondue  lekkerbek    €17/pp
Mangalica, limousin, biokip, hertefilet, 
eendefilet, fazant & lam

 •  gourmet ‘lekkerbek’   € 18/pp
Mangalica, limousin, biokip, hertefilet, 
eendefilet, fazant & lam

 •  burger party      € 15/pp
4 mini burgertjes
per persoon met alle 
toebehoren, lekkere 
groentjes, bacon, spek,
kaas, broddjes, 
eitje, sausjes,…

Huur teppanyaki plaat 
mogelijk mits reservatie

BIJGERECHTEN
 • aardappelkroketjes   € 4,5/10 stuks

 •  verse aardappelpuree    € 3/pp

 •  amandelkroketjes    € 6/10 stuks

 • koude groentjes    € 5/pp

 •  warme  groentjes    € 5/pp

warme hapjes 
 schotel

 •  Breughelbuffet  “all-in”.  (vanaf 4p)  € 23/pp
feestelijk gepresenteerde 
schotel met mangalica 
vleeswaren, gebakken 
limousin rosbief, biokip, 
pastasalade, rauwe ham 
salade & mini broodjes

 •  vol au vent  van bio kip   € 19/kg
onze befaamde vol-au-vent
incl. koekje

 •  hertenragout     € 20/kg
hertenragout bereid met een rode wijn saus

 •  gevulde biologische kip    € 14/pp
vanaf 4 personen
bio kip gevuld met huisgemaakte 

farce met  fine champagne saus

BESTELLEN
webshop www.hoftermeulen.be 

 In de winkel
 info@hoftermeulen.be

UITERSTE 

BESTELDATUM
 Kerst: 19 december

 Eindejaar: 26 december

Vergeet 
niet tijdig te 

bestellen!

CADEAUTIPS !
cadeaubon voor de hoevewinkel of
voor een leuke alpaca-wandeling.

hypo-allergeen donsdeken van 100% alpacawol.
Bestellen  via de webshop Of afhalen in de winkel!


