
    
paswoord wifi: hofterduinen

Maximum 4 verschillende voor- en hoofdgerechten per tafel a.u.b. De Chef dankt u! 
Merci de limiter vos choix dans 4 entrées différentes et 4 plats différents au maximum. Le Chef vous remercie! 

 

 

TAPAS - SHARE THE FOOD      TAPA    ENTRÉ  PLAT 

Bordje “Handsaeme” van gedroogd everzwijn (eigen kweek)   6,5/pp 

Assiette “Handsaeme” coppa et pavé sèché de sanglier   

Oesters fines de claire        3/st. 

             Huîtres fines de claire        

Bordje Iberico ham, Serrano ham & Chorizo      7/pp 

Jambon Iberico, Serrano & Chorizo 

Bruscetta’s met tartaar van gerookte zalm en kruidenkaas   8 (4 stuks) NIEUW 
Bruscetta’s aux tartare de saumon fumé et fromage aux herbes 

SOEPEN - SOUPES 
 

Garnalenbisque | Bisque de crevettes        16,5 

Noordzee vissoep | Soupe de poissons        16,5 

KOUDE VOORGERECHTEN - LES ENTRÉES FROIDES 

Carpaccio van gemarineerde Rubia Galeta dry aged      18,5  

 Carpaccio de boeuf “Rubia Galeta” Dry Aged mariné     

Oesters fines de claire | Huîtres fines de claire       3/st. 

 Huisbereide eendenlever ‘Handsaeme’ met zijn garnituren     19 

Foie gras d’oie ‘Handsaeme’ fait maison avec ses garnitures 

Slaatje met langoustines | eendenlever “Handsaeme”     22,5  29,5 

 Salade de langoustines | foie gras “Handsaeme” 

WARME VOORGERECHTEN - LES ENTRÉES CHAUDES 

Trio van grijze garnalen: kroketje - bisque - tomaat      16,5 

Les crevettes grises: croquette - bisque - tomates   

 

 

 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. Toutes les prix sont en euro. 
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VEGI            ENTRÉ  PLAT 

Het vegetarische bord          17  24 
L’assiette végétarienne 

Thaïse wok vegi in currykokossaus, koriander & rijstnoedels      24,5 

Wok thaï végétarien sause curry/coco, coréandre & pâtes chinoises 

PASTA - PÂTES     

Linguine met scampi | getomateerde curryroomsaus       26,5 

Linguine aux scampi | sauce crème de curry à la tomate  

Tortelloni met champignons | champignonduxelle        24,5 

Tortelloni farçies au champignons | duxelle de champignons 

WOK 

Thaïse wok vegi in currykokossaus, koriander & rijstnoedels      24,5 

Wok thaï végétarien sauce curry/coco, coréandre & pâtes chinoises 

Thaïse wok met kip (Mechelse koekoek) in currykokossaus, koriander & rijst    25,5 

Wok thaï au au Coucou de Malines, sauce curry/coco, coréandre & riz 

Thaïse wok met scampi in currykokossaus, koriander & rijst      28,5 

Wok thaï au aux scampis, sauce curry/coco, coréandre & riz 

VIS  -  POISSONS 

 2 Soletjes | groentenstoofpotje | kruidenpuree        28,5 

2 Solettes | ragout de légumes | purée aux herbes      

Gebakken zeetong  (400g-500g) / groentenstoofpotje / kruidenpuree     35 

Sole meunière (400-500 g) / ragout de légumes / purée aux herbes 

Groot visbord (langoustine, roodbaars, zeeduivel, tarbot, tong, kabeljauw)    39 

met krielaardappeltjes en seizoensgroenten        

Grande assiette de poisson (langoustine, rouget, lotte, turbot, sole, cabillaud) / pommes grenailles  

Gebakken kreeft in de Green Egg  (2 x  ½  OF 1) / basmatirijst met kurkuma / seizoensgroenten  

Homard au Green Egg / riz basmati au curcuma / jeunes  légumes  (600g / stuk – pièce) 

½ = 26   1/1 = 48 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. Toutes les prix sont en euro. 
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RUNDVLEES - LE BOEUF 

Dunne lende Simmenthal ‘Atelier Dierendonck’ 4 weken gerijpt      39 

Contrefilet Simmenthal ‘Atelier Dierendonck’ Dry Aged  4 semaines  

Angus ossenhaas            32,5 

Tournedos Angus  

Handgesneden steak tartaar met frietjes         23,5 

 Le steack tartare coupé au couteau 

Het rundvlees wordt geserveerd met frietjes of kroketjes en een krokant slaatje 

Saus naar keuze: béarnaise – pepersaus - champignonroomsaus  
 

Le boeuf est accompagné de frites ou croquettes et de salade croquante 

Sauce au choix : Béarnaise, sauce au poivre, sauce champignon 

 

Bent u allergisch of intolerant aan bepaalde voedingsstoffen, laat het ons weten.  

De Chef past de gerechten zo aan. 

Avez vous une allergie à certains aliments ou êtes vous simplement intolérant, faites le nous savoir.  

Nous en adapterons le plat de votre choix. 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. Toutes les prix sont en euro. 

 
 

Wij doen mee aan Coeur Couvert ten voordele van het project ‘Een Hart voor West-Vlaanderen. Wij zijn 1 van de 74 
deelnemende restaurants.  

 

Dit betekent dat wij tussen 1 maart en 30 april 
een donatie-box bij ons hebben staan, waar u 
uw bijdrage in kan deponeren. Betaal 1 euro (of 
meer) extra per tafel of per rekening en steun 
projecten voor maatschappelijk kwetsbare 
kinderen in West-Vlaanderen.  

 

Wij koppelen hieraan onze win-actie. Kom je 
tussen woensdag 1 maart tot en met zondag 30 

april 2017 bij ons eten en doneer je minimum 1 
euro voor dit goede doel (aan de receptie), 

mag je je naam invullen en bij je donatie 
bijvoegen. Deze namen worden verloot op 1 
mei door een onschuldig hand. De winnaar 

wordt door ons getrakteerd op een luxe-
etentje voor 2 personen*!  

*driegangenmenu naar keuze, niet geldig op zaterdagavond, op feestdagen en tijdens schoolvakanties.  


