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Ovenhapjes
Mini videe  € 1,20/st
Garnaal, kaas, pizza, videevulling      
Mini croque monsieur  € 0,60/st
Apero kippenboutjes  € 0,55/st
Mini bruschettas                                   € 1,30/st
Mini krabschelpjes                                € 1,75/st
Mini pizza                                            € 1,60/st

Frituurhapjes
Mini kaaskroketjes                                 € 0,60/st
Mini garnaalkroketjes                              € 0,85/st
Mini loempias                                          € 0,40/st
Mini breugelkroket                                  € 0,65/st
Mini serranokroket                                  € 0,75/st

Koude aperitiefhapjes
Mini carpaccio  € 2,00/st
Geitenkaas met zalm                              € 0,90/st
Geitenkaas met zwarte woudham          € 0,55/st
Wildpaté burger                                      € 1,55/st
Mini bagel zalm met kruidenkaas           € 1,50/st
Wraps met eend en ajuinenconfituur       € 1,50/st



Tapas
Tapasschotel (Per 4 personen) € 35,00
Rauwe hesp, grote kappers, olijven, saltufo, zongedroogde tomaten, kaas en anjovis  

Tapasbordje (per 4 personen) € 24,00
Rauwe hesp, grote kappers, kaas, fetakaas, balletjes, bistro salami, 
pepadew met kaasvulling en olijven

Bordje gezond (per 4 personen)  € 9,00
Baby maïs,wortelen, bloemkool, komkommer, kerstomaat, radijzen, 
cocktailsaus of tartaar 

Soepen
Tomatenroomsoep                         € 5,50/liter
Tomatenroomsoep met balletjes   € 5,50/liter
Aspergeroomsoep                         € 5,50/liter
Boschampignonsoep deluxe       € 6,00/liter
Bisque van garnalen                    € 12,00/liter
Vissoep van het huis                    € 6,50/liter



Voorgerechten
KOUD

Garnaalcocktail € 9,95/pp
Vitello tonato                          € 10,95/pp
Diverse wildpasteien met feestgarnituur  € 10,45/pp
Carpaccio van het huis         € 10,95/pp
Meloen met rauwe ham           € 10,95/pp

WARM

Tongrolletjes van de chef           € 8,85/pp
Vispannetje deluxe                     € 8,60/pp
Scampi’s van de chef                 € 8,85/pp
Verse kaaskroket  € 1,75/st
Verse garnaalkroket    € 4,25/st
Verse breugelkroket         € 2,00/st
Verse serranokroket   € 2,40/st
Verse wildkroket             € 3,30/st
Sint jacobsschelp                      € 10,40/pp
Koninginnehapje met vulling       € 8,75/pp



Hoofdgerechten
Opgelet: bij onze hoofdgerechten zijn geen groenten voorzien, wel 6 kroketten of puree

HOOFDGERECHTEN MET VIS  
Tongrolletjes in kreeftensaus € 18,00/pp
Scampi’s op wijze van de chef                 € 17,50/pp
Kabeljauw met grijze garnalen                  € 20,95/pp
Duet van kabeljauw en zalm                      € 22,50/pp
Vispannetje                                               € 16,90/pp

HOOFDGERECHTEN MET VLEES  
Varkenshaasje in champignonsaus of pepersaus € 14,50/pp
Fazantenfilet in portosaus                                       € 19,25/pp
Kalkoengebraad in fine champagnesaus               € 16,50/pp
Hertenkalffilet in zachte wildsaus                           € 23,95/pp
Lamsfilet op wijze van de chef                               € 21,95/pp
Eendeborst a l’orange                                            € 20,95/pp
Stoofpotje van wild                                                 € 13,25/pp

Let op alle warme gerechten worden geserveerd in ovenvaste schotels /borden 
waarvoor een waarborg wordt aangerekend.

Kalkoen
Opgevulde kalkoenen  € 20,95
Gaartijd: oven voorverwarmen op 180°C, dan naar 140°C
30 min per kg rekenen & regelmatig overgieten

Kalkoenfilet met heerlijke feestvulling € 22,95
Gaartijd: oven voorverwarmen op 180°C, dan naar 140°C
30 min per kg rekenen & regelmatig overgieten



Voor onze hobbykoks
Een uitgebreid assortiment van:

- rundsvlees
- kalfsvlees
- lamsvlees
- varkensvlees

Voor wild bent u bij ons aan het juiste adres, een selectie:
- parelhoen
- fazant
- patrijs
- wilde eend
- konijn
- everzwijn
- reebok
- haas
- hert

Voor wild vragen wij extra tijdig te bestellen alsook rekening te houden met dagelijkse prijsschommelingen.

Aardappelbereidingen
Verse aardappelkroketten  € 0,30/stuk
Verse aardappelpuree (250gr/pp)  € 2,30/pp
Verse frietjes (250gr/pp)                  € 0,80/pp
Aardappelsla (250gr/pp)                 € 2,20/pp
Gebakken krielaardappeltjes (250gr/pp)   € 2,45/pp
Pastasalade (250gr/pp)                   € 2,70/pp
 



:

Koude groentenschotels
BASIS  € 6,75
Pastasalade, aardappelsla, tomaat, sla, komkommer, wortel, andalousesaus,
cocktailsaus, tartaar, brood

DELUXE € 8,45
Pastasalade, aardappelsla, tomaat, sla, komkommer, wortel, bloemkool,
broccoli, boontjes, andalousesaus, cocktailsaus, tartaar, brood

Warme groentenschotel
(Enkel even opwarmen)

Groentenpakket 1: voor vleesbereidingen        € 4,50
Gekarameliseerd witloof, boontjes met spek, worteltjes met honing, gebakken spruitjes

Groentenpakket 2 : voor wild en gevogelte.    € 6,00
Gekarameliseerd witloof, spek met boontjes, appel met veenbessen, spruiten

Groentenpakket 3: voor visbereidingen.       € 4,00
Gestoofde prei, boontjes met spek, worteltjes met honing

Groentenpakket 4: voor de kids                   € 3,00
Worteltjes met honing, appelmoes

Appel met veenbessen.  (2stuks/PP)  € 4,50
Peren in rode wijn (2stuks/pp)  € 4,50

Gekarameliseerd witloof
Boontjes met spek

Gestoofde prei
Gebakken spruitjes

Rodekool met appeltjes
Kerstomaatjes met kruiden

Worteltjes met honing

De prijs voor de groentjes is € 5,00/200gr/pp

Graag duidelijk te vermelden welke groenten jullie wensen 
en voor hoeveel personen 

of kies uit onze voorgestelde groentenpakketten.



Menu’s
        BESTEL MENU ’S VOOR 4 PERSONEN EN KRIJG 1 FLES WIJN GRATIS!

Menu 1 € 39,65/pp
Borrelhapjes
Tomatensoep met balletjes
Tongrolletjes van de chef
Kalkoengebraad in fine champagnesaus
Chocomousse met advocaat

Menu 2 € 33,85/pp
Borrelhapjes
Aspergesoep
Serranokroket
Varkenshaasje met saus naar keuze
Panna cotta

Menu 3 € 33,35/pp
Borrelhapjes
Tomatensoep
Duo kaas & garnaalkroket
Stoofpotje van wild
Chocomousse



Menu 4 € 41,95/pp
Wraps met eend
Boschampignonsoep deluxe
Breugelkroket
Fazantfilet in portosaus
Verwenbordje

Menu 5 € 50,25/pp
Borrelhapjes
Bisque van garnalen
Garnaalcocktail
Duet van kabeljauw en zalm
Panna cotta

Menu 6 € 48,35/pp
Borrelhapjes 
Boschampignonsoep deluxe
Wildkroket
Hertenkalffilet in zachte wildsaus
Verwenbordje

Kindermenu € 9,50/pp
Tomatensoep met balletjes
Kipfilet met appelmoes en kroketjes
Chocomousse



Burger party 
Vanaf 4 personen te bestellen  € 14,95/pp
Jullie gasten bakken zelf de burgertjes op een teppanyaki plaat of gourmetplaat 
en gebruiken het garnituur naar keuze.

4 chorizoburgers, 4 kippenburgers, 4 Zwitserse schijven, 4 hamburgers, 4 entrecôte burgers
+ 20 broodjes
Garnituur: sla, tomaatschijf, augurk, gebakken ajuin, kaas, gerookt spek & paprika’s
Saus: tartaar, bicky, provencaalse en ketchup

Pizza party
Vanaf  4 personen bestellen         € 15,95/pp

Mini pizzabodem, gekookte hesp, rauwe ham, kip, spek, tonijn, zalm, chorizo, 
gemalen kaas en feta kaas, paprika’s, champignons, rucola, ananas, olijven,
tomaat, rode ajuin, pizzasaus, zigeunersaus en bbqsaus

Huurgeld: € 12,00 per stel (stel voor 4 of voor 6 personen)
Waarborg: € 70,00 

Gourmet
Gourmet € 12,50/pp
Pepersteak, varkenshaasje, worst, cordon bleu, hamburger,
lamskotelet, schnitzel, kipsaté

Gourmet all-in + basis koude groentenschotel  € 19,25/pp

Gourmet van de chef  € 14,25/pp
Bocconcini, kipsaté, ribbetjes, hamburger, kalkoensteak, gemarineerde steak,
gemarineerde kippenlapje, worst, lamskotelet en scampibrochette

Gourmet van de chef all-in + basis koude groentenschotel  € 21,00/pp

Kids gourmet  € 6,00/pp
Hamburger, kaasburger, worst, kalkoenschnitzel



Fondue 
Fondue                              € 10,25/pp
Gekruide gehaktballetjes, worst, kip, rundsvlees, varkenvlees, spekjes

Fondue all-in + basis koude groentenschotel   € 17,00/pp

Fondue royale                  € 12,50/pp
Rundsvlees, kalkoenvlees, kalfsvlees, worst, spekjes, gekruide gehaktballetjes

Fondue royale all-in + basis koude groentenschotel    € 19,25/pp

Fondue deluxe               € 11,25/pp
Gekruide gehaktballetjes, worst, gemarineerde kip, gemarineerd rundsvlees,
gemarineerd varkenvlees, spekjes

Fondue deluxe all-in + basis koude groentenschotel   € 18,00/pp

Kids fondue                 € 5,25/pp
Gekruide gehaktballetjes, worst, spekjes, kalkoenvlees

Kids fondue all-in + basis koude groentenschotel  € 8,75/pp



Buffetten
Breugelbuffet   € 25,00/pp

Witte & zwarte pensen, kopvlees, boerenhesp, gebakken kippenbouten,
assortiment paté, droge worsten, salami, lunchworst, balletjes, 
plattekaas met kruiden, vlaai, rijstpap, mosterd, broodjes, boter, fruit,
appelmoes, kriekjes en ajuinconfijt, tomaten, aardappelsla

Koud buffet  € 15,50/pp

Tomaat garnaal, hesp met asperge, gevuld eitje, rauwe ham met meloen
Garnering met groentjes en fruit, aardappelsla, pastasalade, cocktailsaus, tartaar en brood

Buffet royale  € 25,50/pp
Varkensgebraad, hesp met asperge, tomaat garnaal, gekookte zalm, kip met ananas, 
rauwe hesp met meloen, wildpaté, gevulde eitjes, gerookte heilbot
Garnering met groentjes (broccoli, bloemkool, boontjes), aardappelsla, 
pastasalade, tartaar, cocktail en brood

Italiaans buffet (vanaf 4 personen) € 26,50/pp
 Vanaf 10 personen  € 24,50/pp 
Hesp met meloen, carpaccio van rosbief, tomaat mozzarella, gerookte zalm, 
vitello tonato, carpaccio van ananas, kippenwit, pastramisalade, 
2 tapenades, toastjes en kaasstengels



Kaasplank
Voorgerecht  € 12,95/pp
Mooi gevarieerde kaasschotel met verschillende kazen afgewerkt met fruit 
en noten, 150 gram per persoon

Hoofdgerecht € 15,95/pp
Mooi gevarieerde kaasschotel met verschillende kazen afgewerkt met fruit 
en noten, 250 gram per persoon

Hoofdgerecht deluxe € 19,95/pp
Mooi gevarieerde kaasschotel met verschillende specialere kazen afgewerkt 
met fruit en noten, 250 gram per persoon

Dessert € 8,95/pp
Mooi gevarieerde kaasschotel met verschillende kazen afgewerkt met fruit 
en noten, 75 gram per persoon

Heerlijke charcuterieschotel     € 14,95

Met traditionele beleg waaronder hesp, kaas, brie, preparé, vleessla, gehakt, 
krabsalade, kippenwit, vleesbrood van het huis, rauwe ham, salami, versierd met fruit

Verrassingsbrood
Fantasiebrood sandwiches  € 49,00
Gevuld met 40 minisandwiches 4 soorten salades & 4 soorten charcuterie
Extra sandwiches belegd  € 1,20/stuk

Fantasiebrood pistolets  € 69,00
Gevuld met 40 luxe pistolets belegd met 6 soorten luxe charcuterie
Extra luxe pistolet belegd met luxe charcuterie € 1,70/stuk



Desserten
Rijstpap     € 2,75/pp
Chocomousse  € 2,75/pp
Creme brulee  € 3,20/pp
Panna cotta met crumble van speculoos en advokaat  € 3,20/pp
Verwenbordje  € 6,20/pp
Chocomousse met advokaat  € 2,95/pp



Bestel tijdig
Voor kerst tot en met 20/12/21
Voor nieuwjaar tot en met 27/12/21

Afhaal charcuterieschotels, koude buffetten en kaasschotels
Vrijdag 24/12/21 & 31/12/21 vanaf 13u tot 15u
Zaterdag 25/12/21 & 1/01/22 vanaf 10u tot 11u30

Afhaling fondue, gourmet, warme bereidingen
Vrijdag 24/12/21 & 31/12/21 vanaf 10 u tot 15 u
Zaterdag 25/12/21 & 1/01/22 vanaf 10 tot 11u30

Openingsuren feestdagen 
Woensdag 22/12/21  open van 8u tot 12u30
Donderdag 23/12/21  open van 8u tot 12u30
Vrijdag 24/12/21  open van 9u tot 15u
Zaterdag 25/12/21  open van 10u tot 11u30 enkel bestellingen
Woensdag 29/12/21 open van 8u tot 12u30
Donderdag 30/12/21  open van 8u tot 12u30
Vrijdag 31/12/21  open van 9u tot 15u
Zaterdag 31/12/21  open van 8u tot 12u30

De winkel zal gesloten zijn van zondag 2/1/2022 tot donderdag 6/1/22
Vrijdag 7/1/22 verwelkomen wij u graag vanaf 9uur 

Dank u voor het vertrouwen van het afgelopen jaar! 

Een zalige Kerst 

en een gezond en gelukkig nieuwjaar!



Topmolen 59 - 1840 Londerzeel 
052 30 11 08
0484 14 03 00

vancauterkim@hotmail.com

A telier Hoeve Liekens,

waar fijne smaken en goede ideeen 

elkaar ontmoeten .


