
Kindergerechten

Traaggegaard rundsstoofvlees, slaatje en frietjes 
Konijnenbil met pruimen, appelmoes en kroketjes
Spare ribs met dipsausje, slaatje en frietjes 
Vol-au-vent van fazant met bladerkoekje, boschampignons en amandelkroketjes
Everzwijngoulash rijkelijk gevuld met groenten en amandelkroketten
Hazenrug met wildsaus, herfstgroentjes, peertje, appel en veenbessen en amandelkroketjes 
Hertenfilet met wildsaus, herfstgroentjes, peertje, appel en veenbessen en amandelkroketjes
Varkenshaasje met warme groentjes, champignonsaus en gratin 
Scampi met currysaus  en gebakken rijst 
Zalmfilet met warme groentjes, witte wijnsaus en puree
Ovengebakken gamba's met paprikasaus en linguine  
Gegratineerde hespenrolletjes met witloof, kaassaus en puree
Gegratineerd vispannetje met puree
Salade tomaat grijze garnaaltjes (met brood)
Vegetarische groentepasta (met brood en Parmezaan)
Vegetarische wraps met feta en pesto

Panna cotta met ijzerkruid en smaken van agrum
Klassieke tiramisu
Chocomousse 
Mousse van witte Callebaut chocolade
Pannenkoeken (2) met kinnekessuiker

Desserten

Balletjes in tomatensaus met puree
Macaroni met kaas en hesp 
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Hoofdgerechten

Tomatensoep met balletjes (1L) 
Kervelsoep met balletjes(1L) 
Pompoensoep  (1L)
Wildpaté met uienconfituur, rucola en fruit
Krabcocktail
Gevulde perzik met tonijn 
Tomaat mozzarella

Voorgerechten (worden voorzien van brood en boter)

Take Away van donderdag 26/11 t.e.m. zondag 29/11
Opwarmen in oven/micro/friteuse en KLAAR



Donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 15h30 en 18h30
Zondag tussen 10h00 en 12h30

Afhalen kan op volgende momenten

Bestellen kan als volgt:

www.kloosterhoeve.be via bestel- en afrekenmodule

info@kloosterhoeve.be

016 44 36 66

Bestellen online kan tot 15h00 de dag voordien.
Indien toch nog graag last minute? Enkel via 

Afhaaladres: Kloosterdreef 4 - 3110 Rotselaar

Corona-maatregelen:
Onze parking en afhaalplaats is voldoende groot, gelieve de
minimum afstand van 1,5 meter van elkaar te respecteren en een
mondmasker te dragen.

Vanaf  3/12 voorzien wij heel de maand december en
1 januari de take away gerechten van de feestfolder. 
Al de aparte gerechten, menu's en buffetten zijn altijd

verkrijgbaar, zowel de weken voor Kerst en Nieuwjaar als
met de feestdagen zelf! 

Zo kies je zelf met wie en wanneer je in beperkte kring veilig
kan "vieren". 


