
OPENINGSUREN 
FEESTDAGEN

Donderdag 
22/12 & 29/12

winkel open 16-19u

Vrijdag 
23/12 & 30/12

Winkel open van 9-18u

Zaterdag 
24/12 & 31/12

winkel open van 9-12u
Afhalen bestellingen tussen 13-17u

Zondag
25/12

afhalen bestellingen tussen 11-13U

Automaten
elke dag van 6-22u

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

FeestFolder 
2022

tapasplank
 van het huis

GOURMET
 SCHOTEL

BREUGHEL
 BUFFET

BREUGHEL
 Buffet

Koude
 Groentjes

De liefste
mensen 

verdienen 
de beste 

wensen ...

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!



ZORGELOOS 
APERITIEVEN

• tomatenroomsoep  € 3,5/pp
met balletjes

• romige  courgettesoep  € 3,5/pp

• assortiment  tapas  kroketjes  € 14/box

• gebakken  kippenboutjes  € 8/10st.

• warme  hapjes  schotel  € 43
huisgemaakte vleesjes voor 4-6 personen
Huur hapjespan mogelijk (beperkt)

• tapasplank  van het huis  € 38
feestelijk gepresenteerde charcuterie van  
mangalica en lokale kazen voor 4-6 personen

• hapjes  voor 2  € 20
hapjesplankje voor 2 personen

• mini bordje  carpaccio  € 3,5/pp
carpaccio - dressing - pijnboompitten - rucola

VOORGERECHTJES
 • duo lokale kroketjes  € 6/pp

lokaal gemaakte garnaalkroket en kaaskroket

• carpaccio  van limousin  € 9/pp
feestelijk gepresenteerde carpaccio van  
limousin met krokantjes en parmezaanse kaas

• trio van huisgemaakte paté  € 9/pp
met passende garnituur

GEZELLIG TAFELEN
•  gourmet   van het huis   € 15/pp

Mangalica, limousin & biokip

•  fondue  van het huis   € 14/PP
Mangalica, limousin & biokip

•  gourmet / fondue kids   € 8,5/pp

•  fondue  lekkerbek    €18/pp
Mangalica, limousin, biokip, hertefilet, 
eendefilet, fazant & lam

•  gourmet ‘lekkerbek’   € 19/pp
Mangalica, limousin, biokip, hertefilet, 
eendefilet, fazant & lam

•  burger party      € 16/pp
4 mini burgertjes
per persoon met alle 
toebehoren, lekkere 
groentjes, bacon, spek,
kaas, broddjes, 
eitje, sausjes,…

Huur teppanyaki plaat 
mogelijk mits reservatie

•  Breughelbuffet  “all-in”.  (vanaf 4p)  € 25/pp
feestelijk gepresenteerde 
schotel met mangalica 
vleeswaren, gebakken 
limousin rosbief, biokip, 
pastasalade, rauwe ham 
salade & mini broodjes

HOOFDGERECHTEN
•  vol au vent    € 19/PP

van hoevekip met boschampignons,  
groentenkrans en puree, verse frietjes of kroketjes

•  hertenragout     € 21/PP
met rode wijn saus, met groentenkrans en puree,  
verse frietjes of kroketjes

•  gevulde hoevekip    € 22/pp
met fine champagne saus, vanaf 4 personen (nog zelf bakken) 
met huisgemaakte farce van mangalica, met warme groenten en 
puree, verse frietjes of kroketjes 

•  gevulde hoevekip  filet  € 23/pp
filet met sausje van porto en sjalot, met farce van kippen-
gehakt, pistache en champignons, rode kool met appeltjes en 
puree, verse frietjes of kroketjes

•  handgesneden steak tartaar   € 19/pp
van limousin bavette, met fris slaatje en verse frietjes

•  handgesneden steak tartaar   € 19/pp
van limousin bavette op italiaanse wijze, met fris  
slaatje en verse frietjes

•  bouletjes  van wild  € 21/pp
met grand veneursaus, feestelijke bouletjes  
van hert - mangalica - rode wijn - appeltjes met  
stoofpeertje en puree, verse frietjes of kroketjes

BIJGERECHTEN
• aardappelkroketjes   € 4,5/10 stuks

•  verse aardappelpuree    € 3/pp

•  verse frietjes   € 3/pp

• koude groentjes    € 6/pp

•  warme  groentjes    € 6,5/pp
warme hapjes 

 schotel

BESTELLEN
webshop www.hoftermeulen.be 

 In de winkel
 info@hoftermeulen.be

UITERSTE 

BESTELDATUM
 Kerst: 19 december

 Eindejaar: 26 december

Vergeet 
niet tijdig te 

bestellen!


