
AperitiefglaasjesAperitiefglaasjes
Gebakken scampi met mango dip € 2,30 /st
Mini garnaalcocktail met grijze Noordzee garnalen € 3,00 /st
Glaasje met mousse van gerookte forel, selder, appel en foreleitjes € 2,50 /st
Glaasje van St-Jacobsnootjes en truffel afgewerkt met granaatappel € 3,00 /st
Mousse van wildpaté met notencrumbel en chutney van rode ui € 2,00 /st
Couscous met kip en rode pompelmoes € 2,00 /st
Mozarella glaasje met Italiaanse ham € 2,50 /st
Fijngesneden rundscarpaccio afgewerkt met ruccola, pijnboompitjes, 

zongedroogde tomaatjes en balsamico € 2,70 /st
Tapaschotel (vanaf 4 pers.) € 8,50 /pp

Assortiment van fi jne zuiderse vleeswaren en tapa’s  
  Waarborg aperitiefglaasje € 2,00 /st - Waarborg aperitiefvorkje € 2,00 /st

Warme hapjesWarme hapjes
Mini pizza € 0,90 /st
Mini vidé kaas € 0,90 /st
Mini vidé kaas & hesp € 0,90 /st
Mini vidé kip € 0,90 /st
Mini worstenbroodje € 0,95 /st
Mini garnaalkroket € 0,95 /st
Mini kaaskroket € 0,80 /st

Koude voorgerechtenKoude voorgerechten
Garnaal cocktail “klassiek” € 12,00 /st
Caprese salade met parma & meloen, groene pesto & pijnboompitten € 10,00 /st
Carpaccio van gerookte zalm met fi jne garnituren € 12,00 /st
Carpaccio van het fi jnste stukje gegaard “Duroc” vlees afgewerkt met ruccola,
 parmezaanse kaas & peer € 11,50 /st
Carpaccio van het witblauw rundsvlees afgewerkt met zwarte peper, ruccola & sojacreme € 12,50 /st

Waarborg borden en kommetjes € 5,00 /st

Warme voorgerechtenWarme voorgerechten
Huisgemaakte kaaskroket € 1,80 /st
Huisgemaakte garnaalkroket € 4,00 /st
Sint-Jacobsschelp ‘Prestige’ € 9,95 /st

Sint-Jacobsvruchten in een witte wijnsaus met grijze garnalen
Vispannetje € 9,90 /st

Romige visragout op basis van kabeljauw, zalm en garnalen in een vis-veloutésaus 
met Emmertalerkaas en fi jne groentjes

Sampi’s van de chef € 9,90 /st
6 scampi’s in een romige currysaus met fi jne groentjes

Waarborg borden en kommetjes € 5,00 /st

SoepenSoepen
Tomatencrèmesoep € 3,50 /l
Soepje van vergeten groenten met grijze garnalen en bieslook € 6,00 /l
Aspergecrèmesoep € 4,00 /l
Boschampignonsoep € 4,00 /l
Pompoensoepje met gebakken coquilles en room € 6,00 /l
Kreeftensoep met visgarnituur € 12,00 /l
Soepballetjes € 10,00 /kg

 Garnituren worden apart meegegeven

Hoofdgerechten vleesHoofdgerechten vlees

Lam € 21,00 /pp
Lamsfi let in een graanmosterdsausje afgewerkt met witloof, boontjes met spek, worteltjes, spruiten
en gratin

Kalkoennootjes € 19,95 /pp
Sappige stukjes kalkoen in een veenbessensausje aangevuld met gevulde appel, witloof, worteltjes, 
boontjes met spek en kroketjes

Hert € 22,50 /pp
Mooie stukjes gebraden hertenfi let in een grand-veneursausje aangevuld met witloof, gevulde appel, 
boschampignons, boontjes met spek en kroketjes

Duo van wildgevogelte € 22,00 /pp
Mooie stukjes parelhoenfi let en Mechelse koekoek in een muskaatdruivensausje aangevuld met gevulde 
appel, witloof, boontjes met spek, worteltjes en kroketjes

Varkenshaas “Duroc” € 19,00 /pp
Sappig stukje varkensvlees “Duroc” in een pepersaus aangevuld met boontjes, worteltjes, spruiten, witloof 
en kroketjes

Hoofdgerechten visHoofdgerechten vis

Tongrolletjes op Normandische wijze € 17,50 /pp
Gepocheerde tongrolletjes in een romig sausje met grijze garnalen, champignons, peterselie en puree

Vispannetje € 18,00 /pp
Noordzee blanquette met fi jne groentjes en puree

Menu Menu 1                                        € 27,50 /pp1                                        € 27,50 /pp
Carpaccio “Duroc” (zie voorgerecht)
Tomatencrèmesoep
Kalkoennootjes in veenbessensaus (zie hoofdmenu)

Menu 2                                        € 29,00 /ppMenu 2                                        € 29,00 /pp
Carpaccio van het witblauw rund (zie voorgerecht)
Soepje van vergeten groenten
Lamsfi let (zie hoofdmenu)

Menu 3                                        € 29,00 /ppMenu 3                                        € 29,00 /pp
Vispannetje (zie voorgerecht)
Boschampignonsoep
Duo van wild gevogelte (zie hoofdmenu)

Menu 4                                        € 30,00 /ppMenu 4                                        € 30,00 /pp
Sint-Jacobsschelp “Prestige”  (zie voorgerecht)
Pompoensoep met gebakken coquilles
Hertenfi let (zie hoofdmenu)

MENU PER 4 PERSONEN = GRATIS FLES CAVA

Fondue Fondue (400 gr/pp)(400 gr/pp) € 12,90 /pp € 12,90 /pp
 1ste keus gegarnierde schotel met runds-, varkens-, kalfsblokjes, kippenfi letblokjes, balletjes en 

spekrolletjes

Gourmet € 13,50 /ppGourmet € 13,50 /pp
 Gegarnierd assortiment van fi jne vleessoorten.
 Runds -, varkens -, kalkoen-, kalfsblokjes en lamskroon, 
 hamburgertje, kipschnitseltje, merguez, mini loempia

Gourmet speciale € 15,90 /ppGourmet speciale € 15,90 /pp
 Exclusieve producten op een rijkelijk gegarnierde schotel.
 Spaanse steak, gekruide haasreepjes, hertenfi let, 
 zuiders lamskroontje, pittareepjes, gemarineerde kippenfi let, merguez, wild hamburgertje
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m 19/12

 tem 19/12
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nieuwjaar tem 26/12

 tem 26/12
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Bij online bestellingen ontvangt 

Bij online bestellingen ontvangt 

u u STEEDS
STEEDS een bevestigingsmail.

 een bevestigingsmail.



Gourmet de luxe (NIEUW!!!!) € 16,50 /pp
 Mooi assortiment op een rijkelijk gegarnierde schotel. Biefstukje, kalfslapje, varkenshaasje, 

lamskoteletje, mini kipsaté, mini cordonblue, mooi stukje hert en pittareepjes.

Teppanyaki € 24,95 /pp
Mixed grill assortiment van vlees & vis.
Portugese steak, varkenshaasje ‘Capri’, gemarineerd lamskroontje, Italiaanse kip, 
Japanse burger, mini Italiaanse vink, gamba, zalmnootje & kabeljauwhaasje.
Aangevuld met groentjes: stokje met krielaardappeltjes, champignons, boontjes met 
spek, ajuin & wokgroentjes.

Wok driegangenmenu € 20,00 /pp
 Scampi’s met tomatenblokjes & sojascheuten in een romig sausje van de Chef, aangevuld met 

lookbroodjes
 Kippenblokjes met currysaus, fijne wokgroentjes & rijst
 Runderreepjes met Oosterse groentenmengeling & Linguini in een zoetzure saus

Kaasschotel (vanaf 4 pers.) Hoofdgerecht € 13,50 / voorgerecht € 9,50 pp
 Een greep uit onze diverse kaasspecialiteiten aangevuld met seizoenfruit,  

druifjes en aangepaste droge vruchten

Verrassingsbrood                             € 32,00
 Opengesneden groot brood opgevuld met 25 mini sandwiches  
 Extra belegde mini sandwich naar keuze € 0,95 /st

Koud buffet (vanaf 4 pers.) € 18,00 /pp
Mini tomaat garnaal, meloen met Ganda, gevuld eitje, aspergerolletje, perzik met 
tonijn, gebakken kippenfilet met gemengd fruit, aardappelsla en sausjes

Feest buffet (vanaf 4 pers.) € 21,50 /pp
Mini tomaat garnaal, meloen met Ganda, gevuld eitje, aspergerolletje, perzik met 
tonijn, gebakken kippenfilet met gemengd fruit, aardappelsla aangevuld met 
gepocheerde zalm en cocktailsaus, assortiment wildpaté met confituur, gevuld 
peertje met kruidenkaas en gerookte zalm en sausjes

Buffet van de chef - NIEUW!!!!! (vanaf 6 pers.) € 29,00 /pp
Koud: mini tomaat garnaal, gepocheerde zalm, gevuld eitje, gevulde perzik, 
gerookte zalm en forel, kalfsgebraad met seldersla, aardappelsla, groentjes en 
sausjes - Warm: wildragout met gratin en warme groentjes

Charcuterieschotel € 8,95 /pp
Een rijkelijk gegarnierde schotel met een greep uit een assortiment van de fijnste 
vleeswaren en onze lekkerste salades

Extra
• Gratin € 9,90 /kg
• Puree € 6,50 /kg
• Kroketten € 0,30 /st
• Warme sauzen € 9,90 /kg
• Koude sauzen € 7,50 /kg
• Warme groenten zelf samen te stellen, 3 soorten € 5,50 /pers.
 Keuze uit: witloof, boontjes met spek, worteltjes, boschampignons en spruiten
• Gevulde appel € 1,60 /st
• Koude groenten € 4,90 /pp
 Sla, aardappelsla, tomaten, komkommer, wortel, pasta, bloemkool, broccoli & rauwkost

Openingsuren tijdens de feestdagenOpeningsuren tijdens de feestdagen

 Woensdag 23 december : GESLOTEN
 Donderdag 24 december : 8 u - 13 u
 Vrijdag 25 december : GESLOTEN, 
 enkel bestellingen afhalen tussen 11 u  - 12 u
 Woensdag 30 december : GESLOTEN
 Donderdag 31 december : 8 u - 13 u

 Vrijdag 1 januari: GESLOTEN, 
 enkel bestellingen afhalen tussen 11 u - 12 u
 Zaterdag 2 januari : 8 u - 12.30 u en 13.30 u - 17 u
  
 GESLOTEN vanaf zondag 3/1 tem wo 6/1
 Donderdag 7/1 terug open.

Beenhouwerij Johan MoortgatBeenhouwerij Johan Moortgat
Kloosterstraat 72 -  9120 Beveren Kloosterstraat 72 -  9120 Beveren 
Tel. 03/775 46 36 - johan@beenhouwerijmoortgat.beTel. 03/775 46 36 - johan@beenhouwerijmoortgat.be

Waarborg schotels  Waarborg schotels  € 5,00 /st€ 5,00 /st  
Waarborg toestellen  Waarborg toestellen  € 20,00 /st - reserveer tijdig, de voorraad is beperkt€ 20,00 /st - reserveer tijdig, de voorraad is beperkt
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