Gezelligtafelen
tafelen!
Gezellig
€ 9,90
/persoon

GOURMET
(+/- 370g vlees)

€ 11,00
/persoon

VLEESWARENSCHOTEL
met garnituur en brood
(+/-250g per pers.)
(te bestellen voor
min. 4 pers. per schotel)

€ 4,50
/kind

KINDERGOURMET
(+/- 200g vlees)

/persoon

/persoon

met garnituur van fruit
en noten en brood
(+/-250g per pers.)
(te bestellen voor min. 4 pers.
per schotel)

FONDUE
(+/- 370g vlees)

€ 12,70

Bestellen via mail:

info@hello-meat.be
TAPASPLANK

€ 7,00

/persoon

/persoon

TEPPANYAKI
(+/- 330g vlees)

6 stukjes vlees +1 stukje vis

SALAD BAR
Groentenschotel + 4 sauzen
(voor 4 personen)
(mengeling van saladbar &
groenten om te bakken/grillen)

Bakpatatjes
€ 1,50/portie

€ 16,00
/schotel

Tappenade, kaas, olijven,
gedroogde charcuterie,
zongedroogde tomaten,….

GEROOKTE
VISSCHOTEL

€ 22,00
/persoon

Of telefonisch (na 17u):

0475 37 13 40
Bestellingen zijn enkel deﬁnitief
na onze bevestiging.

Vermeld zeker deze gegevens in je bericht:
Naam • Telefoonnummer • Afhaaldatum
Afhalen
Feest
Bestellen*
13u-16u
Kerstavond
16/12 24/12
Kerstdag
16/12 25/12 9u30-11u30
Oudjaar
21/12 31/12
13u-16u

Zalm, heilbot,forel, paling,
makreel,sprot, met
garnituur van seizoensgroenten, sausjes en brood
(+/-350g vis per pers.)
(te bestellen voor min. 4 pers. per schotel)

* Uiterste datum

MENU Gourmet

€ 25,00/p

5 aperohapjes + gourmet + saladbar + bakpatatjes + dessert: feestgebak (biscuit)

MENU Kindergourmet

€ 12,00/p

(dessert is chocolademousse)

MENU Fondue

5 aperohapjes + Teppanyaki + saladbar + bakpatatjes + dessert: feestgebak (biscuit)

(Naast Baby Plus Vanderstraeten)

1785 Merchtem
€ 24,50/p

5 aperohapjes + fondue + saladbar + bakpatatjes + dessert: feestgebak (biscuit)

MENU Teppanyaki

AFHAALADRES:
Brusselsesteenweg 157

€ 28,00/p

Minimum 2 personen per bestelling.
Betaling bij afhaling of levering.
Tijdens de feestperiode (16/12 tot en met 31/12/18) kunnen er geen
andere bestellingen geplaatst worden dan gerechten uit deze folder.
Bedankt voor uw begrip.

V.U. Okens P., Stoofstraat 40/02, 1785 Merchtem - Niet op de openbare weg gooien aub • Ontwerp: DRVisual.be

€ 9,70

€ 13,00

KAASPLANK

Eindejaarsfolder
2019
Wij wensen jullie alvast een ﬁjn
Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!

€ 15,00

Winter
Barbecue

/persoon

Aperitiefhapjes om op te warmen

,
Extra s

Mix van 8 hapjes
Mini pizza 8 stuks
Mini worstenbroodje 8 stuks

Aardappelkroketten vers (per 10 st.)
Puree per 500g
Aardappelgratin 500g
Chutney van veenbessen & appeltjes (per 300g)
Extra groentenassortiment

€ 7,00
€ 8,00
€ 6,00

Soepen (prijs per liter)
Limousinsteak • Wildburger
Cajun kippeﬁlet • Varkensspies
Bakpatatjes • Aardappelgratin
Witloofstronkje • Appeltje met
veenbessen • Boontjes met spek
Wortelen
Peperroomsaus • Champignonsaus

Apero
Voorgerechten
Koude aperitiefhapjes (glaasjes)
Gerookte eend met chutney van mango
Mousse van zalm
Avocadomousse met krab en kokos
Tomaat- mozzarella hapje

€ 1,80 /st
€ 1,80 /st
€ 2,00/st
€ 1,50/st

Tomatenvélouté met balletjes
€ 6,50/st
Pompoensoep met Oosterse tinten
en kokosmelk
€ 8,50/st
Zeebrugse vissoep met garnaaltjes en
stukjes witte vis
€ 10,00/st
Bisque van kreeft
€ 9,50/st

Stoofpotje van hert
€ 18,00/p
Gevulde parelhoen suprème in druivensaus € 17,50/p
Mechelse koekoek ﬁne champagne
€ 15,00/p
Varkenshaasje Grand Veneur
€ 16,00/p
Kalkoenﬁletgebraad met champignonroomsaus
€ 15,50/p

(wortelen, ﬁjne boontjes met spek en witloof)

Sauzen (per1/2liter)
Peperroomsaus
Champignonroomsaus
Veenbessensaus
Grand Veneur saus
Fine Champagne

€ 4,50
€ 4,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 6,00

Vers gevogelte /wild/vlees

Koude voorgerechten
Carpaccio van Holsteiner rund
Duo wildpastei met konﬁjten
Zalm “Bellevue”
Grijze garnalen cocktail
Vegetarische salade met feta, quinoa en
zongedroogde tomaten

Vleesgerechten

€ 2,50
€ 3,50
€ 3,00
€ 5,50
€ 4,50

€ 10,00/p
€ 7,00/p
€ 12,00/p
€ 11,00/p
€ 8,00/p

Warme voorgerechten
Artisanale kaaskroket (+/-80g)
€ 1,60/st
Artisanale garnaalkroket (+/-80g)
€ 3,20/st
Sint Jacobspannetje met witloof en pancetta
€ 11,00/st
Scampipannetje met groenten
€ 8,50/p
Koninginnehapje van Mechelse koekoek
€ 7,00/p

Visgerechten

Opgevulde kalkoenﬁlet (+/-1,5kg)
(vulling met appeltjes, rozijnen en porto)

Tongrolletjes op Oostendse wijze
€ 17,50/p
Kabeljauwhaasje in witte wijnsaus met prei en
grijze garnalen
€ 17,00/p
Scampis in duivelsaus en ﬁjne groenten € 17,50/p

Kindergerechten
Koninginnehapje met vidékoekje
Kippenhaasjes met appelmoes
Balletjes in tomatensaus

€ 21,00

€ 7,00/p
€ 8,00/p
€ 5,00/p

Bij alle hoofdgerechten heeft u de keuze uit volgende
aardappelgerechten: verse kroketten (6 st), gratin dauphinois,
puree. Alle hoofdgerechten zijn vergezeld van bijpassende
warme groenten. Neem een kijkje op onze webshop:
www.hello-meat.be.

Herteﬁlet rug 1kg
Hertemedaillon 250g
Civet van Hert 1kg
Hertegebraad 1kg
Everzwijngebraad 1kg
Hazerug +/-800g

€ 48,00
€ 7,00
€ 14,50
€ 29,00
€ 25,00
€ 26,00

WAGYU Beef- Hof van Ossel
Wagyusteak 200g
Carpaccio 100g
Entrecôte 400g

€ 13,00
€ 7,50
€ 48,00

Dessert
Feestgebak (biscuit)
Panna cotta
Chocolademousse

€ 4,50
€ 2,50
€ 2,50

