Koude voorgerechten
• Huisgerookte zalm met garnituur
• Rundscarpaccio afgewerkt met parmezaan
• Zeevruchten cocktail

€ 10,00 pp.
€ 9,00 pp.
€ 9,00 pp.		

Warme voorgerechten
• Scampi in duivelsaus
• Zeevruchtenpannetje: tongrolletjes, zalm en pangasiusfilet met garnalen
• Gebakken zalm in bearnaisesaus

€ 10,00 pp.
€ 10,00 pp.
€ 10,00 pp.

Warme hoofdgerechten
•
•
•
•
•
•

Beenhesp in pepersaus
Orloffgebraad met champignonroomsaus
Gevuld varkenshaasje met boursin in graantjesmosterdsaus
Kalkoen orloffgebraad met peper- of champignonsaus
Gemarineerd varkenshaasje in rode wijn met grand veneursaus
Gebakken kalfsoester in roomsaus

€ 8,50 pp.
€ 9,00 pp.
€ 9,50 pp.
€ 9,50 pp.
€ 9,50 pp.		
€ 13,50 pp.

Groenten
• Warme groentenschotel
		 Bloemkool en brocolli overgoten met kaassaus, boontjes in spek gewikkeld,
		 gestoofd witloof en gestoofde worteltjes
• Koude groentenschotel
		 Sla, schijfjes tomaat, geraspte wortelen, komkommer, erwtjes en eitjes
• Wintergroenten
		 Boontjes in spek gewikkeld, gestoofd witloof en gestoofde worteltjes,
		champignons
• Aardappelkroketten
• Vers voorgebakken frieten

€ 5,50 pp.

€ 5,50 pp.
€ 5,50 pp.

€ 0,29/stuk
€ 2,70/zak

Gezellig tafelen
•
		
		
		
		

Gourmet basis
Chipolata, mini blinde vink, steak, gekruide kaasburger, cordon bleu,
varkenshaasje met spek, gyros en een kalkoenlapje.
Zonder groenten
Met groenten en sausjes, bakaardappeltjes of frietjes

€ 10,00 pp.
€ 18,00 pp.

•
		
		
		
		

Gourmet speciaal of steengrill
Hertenkalffilet, kalfslapje, lamskoteletje, steak, kipfilet,
varkensmedaillon met spek, chipolata en mini blinde vink
Zonder groenten
Met groenten en sausjes, bakaardappelen of frietjes

€ 15,50 pp.
€ 23,50 pp.

• Kindergourmet
		 Kaashamburger, blinde vink, kipfilet en chipolata

€ 5,00 pp.

•
		
		
		

Fondue
Rundsteak, varkenshaasje, kipfilet, chipolata, grillworst en gehaktballetjes
Zonder groenten
Met groenten en sausjes, bakaardappelen of frietjes

€ 10,00 pp.
€ 18,00 pp.

•
		
		
		
		

Fondue speciaal
Rundsteak, varkenshaasje, kipfilet, lamsbout, kalfsstukje, chipolata,
grillworst en gehaktballetjes
Zonder groeten
Met groenten en sausjes, bakaardappelen of frietjes

€ 13,50 pp.
€ 21,50 pp.

Jaarfolder 2022
Buffetten en schotels
• Breugelbuffet
		 Vers varkensgehakt, natuurham, vleesbrood, gerookte ham, fijne salami, hespenworst,
		 hoofdvlees, paté met uienconfituur, ovenspek en mosterdspek
		 Assortiment van worstjes (grill, droge, zwarte of witte pens)
		 Groentenassortiment (sla, tomaat en worteltjes)
		 Aardappelen in de schil
		 Uitjes, augurken, mosterd en pickles
		Broodjesassortiment

€ 20,00 pp.

•
		
		
		

€ 17,00 pp.

Koude vleesschotel
Gerookte ham met meloen, gekookte ham, gebakken rosbief, gebakken varkensfilet gebraad,
fijne salami, hespenworst, gerookte bacon, kalkoenham, filet d’Anvers, vleesbrood
Aardappelsalade, groenten en sausjes inbegrepen

• Koude vleesschotel met tomaat garnaal

€ 20,00 pp.

• Koude visschotel
		 Gestoomde Noorse zalm
		 Gestoomd tongrolletje
		 Gerookte Schotse zalm
		 Gerookte heilbot
		 Gevulde tomaat met grijze garnalen
		 Brochette van scampi’s
		Rivierkreeftje
		 Gerookte forel
		Makreelfilet
		 Perzik gevuld met tonijnsalade
		 Aardappelsalade, groenten en sausjes inbegrepen
•
		
		
		
		
		

€ 29,00 pp.

Vlees- en visbuffet
€ 27,00 pp.
Gerookte ham met meloen, gekookte ham, gebakken rosbief, gebakken varkensfilet gebraad,
fijne salami, hespenworst, gerookte bacon, kalkoenham, gestoomde Noorse zalm,
gestoomd tongrolletje, gerookte Schotse zalm, gerookte heilbot, gevulde tomaat en grijze garnalen,
brochette van scampi’s en rivierkreeftjes
Aardappelsalade, groenten en sausjes inbegrepen

Hoeveslagerij

Neerstraat 7 - 8573 Tiegem

Karel & Ilse CORNETTE

GSM 0477 359 369

Tel & Fax 056 688 795

Openingsuren : Donderdag, Vrijdag open van 8.00u tot 18.30u
Zaterdag open van 8.00u tot 18.00u

