Online bestellingen moeten ten laatste
voor 15h00 de dag voordien geplaatst zijn.

TAKE AWAY

Bestellingen voor 24 & 25 december moeten
ten laatste op 20/12 geplaatst zijn.
Bestellingen voor 31 december en 1 januari
moeten ten laatste op 27/12 geplaatst zijn.
Check onze website voor aangepaste wijnen!

BESTELLEN KAN ALS VOLGT:

www.kloosterhoeve.be

Vieren doe je
heel de maand december
gezellig thuis
met de Kloosterhoeve

016 44 36 66 of 0477 50 43 58

info@kloosterhoeve.be (pas definitief na bevestiging)
Voor een vlotte afhaalservice dienen al de bestellingen van
24, 25 en 31 december en 1 januari vooraf betaald te zijn.

Afhaaldata en uren
Donderdag - vrijdag - zaterdag tussen 15h30 tot 18h30
Zondag tussen 10h00 en 12h30

Donderdag 24 en 31 december: tussen 12h00 en 16h00
Vrijdag 25 december en 1 januari: tussen 9h00 en 12h00
Geen afhaal op zaterdag 26 en zondag 27 december

V.U. Kloosterhoeve - Kloosterdreef 4 - 3110 Rotselaar
BE 0440.813.530

Bestel gemakkelijk online
www.kloosterhoeve.be

AMUSES - 6 stuks

10,00

Couscous met krab en Granny Smith (koud)
Knolseldermousse met grijze garnaaltjes (koud)
Bruschetta (koud/warm)
Quiche van spek, prei en kaas (warm)
Zakouski met kaassaus en grijze garnaaltjes (warm)
Wezemaalse pens met honingappeltje (warm)

VOORGERECHTEN - met brood & boter

Wildpaté met uienconfituur, fruit en notensla
Garnaalcocktail
Vitello tonnato
Tomatensoep met balletjes (1L)
Bloemkoolsoep (1L)
Scampi in pittige saus (6 stuks)
Gamba’s in romige saus (3 stuks)

HOOFDGERECHTEN

12,50
12,50
14,00
6,50
7,50
14,00
15,00

KERST- & NIEUWJAARSMENU €49,00
Amuses
Bloemkoolsoep met boschampignons
Gegratineerde visschelp
Hertenfilet met wildsaus, wintergroentjes, dronken
peertje & appel met veenbessen en amandelkroketjes
of
Kabeljauwhaasje met champagnesaus, warme groentjes
en puree
Fruitstrudel met feestlijke garnituren
(inclusief broodjes en boter)

KIDSMENU €20,00
Amuses
Tomatensoep met balletjes
Prinsen- of Prinsessenhapje met bladerdeegkoekje,
kidsslaatje en kroketjes
Rendier chocomousse
(inclusief broodjes en boter)

Griet in papillot met groentjes en puree

25,00

Zeebaars met gekarameliseerd witloof,
champagnesaus en puree

22,00

Kabeljauwhaasje met warme groentjes,
graanmosterdsaus en puree

25,00

Kalkoengebraad met champignonsaus, warme groentjes en
kroketten

20,00

Parelhoenfilet en billetje met druivensaus, warme groentjes
en kroketten

21,00

Lamsfilet met graanmosterdsaus, boontjes, gepaneerde
tomaat en gratin

21,00

Hertenfilet met wildsaus, warme groentjes, dronken peertje
& appel met veenbessen en amandelkroketjes

26,00

Speenvarken met honingsaus, warme groentjes,
dronken peertje & appel met veenbessen en amandelkroketjes

23,00

Rundstong in Madeirasaus en kroketten

19,00

Vol-au-vent met bladerdeegkoekje en kroketjes

17,00

Groentequiche (vegetarisch)

17,00

Breughel Buffet €26,00 p.p.
Balletjes met kriekjes - Witte en Zwarte pens met appelmoes
Kippenbout - Breydelham - Salami - Rosbief
Wildpaté met uienconfituur - Zalm Belle Vue - Diverse kazen
Fruit & garnituren - Saladebar - Sausjes - Brood & Boter

6,00
7,00
6,00
9,00

Italiaans Buffet 29,00 p.p.
Vitello tonnato - Rundscarpaccio met notensla en Parmezaanschilfers
Tomaat mozzarella - Cavaillon met Parmaham - Italiaanse charcuterie
Pastasalade met pesto - Olijven - Saladebar - Lasagne (warm)
Penne Carbonara (warm) - Italiaanse broodjes & boter

DESSERTEN

Chocomousse
Tiramisu met speculaas en bosvruchten
Rijstpap geserveerd met gouden lepel
Dessertbordje “Kloosterhoeve”

BUFFETTEN MINIMUM 4 PERSONEN
Koud Buffet €29,00 p.p.
Zalm Belle Vue - Tomaat garnaal - Gerookte zalm en forel
Gevulde perzik met tonijn - Gamba à la plancha - Kippenbout
Hespenrolletje met asperge - Meloen met Gandaham - Rosbief
Wildpaté met uienconfituur - Pastasalade - Aardappelsalade
Saladebar - Sausjes - Brood & Boter

