
Vlees van eigen kweek
Bestel nu al uw lekkere feestmaaltijden 

in onze hoevewinkel. Het verse 

rundvlees is afkomstig van onze 

eigen Belgisch Wit-Blauw vrouwelijke 

runderen, maar ook het varkensvlees 

en gevogelte komen uit de korte 

keten. Wij zijn trots op onze 

familiebeenhouwerij en stellen u fier 

onze eindejaarsgerechten voor. 

Feestfolder 
TIJD VOOR FEEST EN GEZELLIGHEID. 
EN DAAR HOORT LEKKER ETEN BIJ. 

Bestel online op 
https://hoevewinkel.aandevleterbeke.be/ 

of via telefoon op +32 474 377 238. 
Of spring eens binnen in onze winkel.

Bestellingen voor 24 en 25 december ten laatste op 19 december doorgeven.
Bestellingen voor 31 december en 1 januari ten laatste op 26 december doorgeven.

Openingsuren
Donderdag 22 en 29 december: 13u30-18u30

Vrijdag 23 en 30 december: 8u30-12u30
Zaterdag en zondag: enkel afhalen bestellingen

+32 474 377 238
Kruisboomstraat 3
8640 Oostvleteren



Aperitief
Assortiment warme hapjes 20 stuks 16,50 EUR
Miniquiche, mini-vol-au-vent, minipizza,  
minikaasrolletje, miniworstenbroodje

Assortiment frituurhapjes 20 stuks 16,50 EUR
Kaaskroketje, garnaalkroketje, chorizokroket, bitterbal

Kippenboutje  0,60 EUR/stuk

Tapasplank 38,00 EUR
Assortiment hapklare kaasjes, fijne vleeswaren,  
olijfjes, tapenade, …

Soep 

Aspergesoep 5,00 EUR/liter

Tomatensoep met balletjes 5,00 EUR/liter

Witloofsoep met garnalen 6,00 EUR/liter

Aardappelgerechten
Ovenaardappel 1,40 EUR/stuk

Gratin dauphinois 6,00 EUR/kg

Vers vlees
Chateaubriand 21,20 EUR/kg

Rosbief 19,20 EUR/kg

Côte à l’os 19,20 EUR/kg

Entrecote 19,50 EUR/kg

Varkenshaasje 16,30 EUR/kg

Ardeens gebraad 11,20 EUR/kg

Duivelsgebraad 11,20 EUR/kg

Koude buffetten
Vleesschotel Classic  9,50 EUR p.p. 
Rosbief, varkensgebraad, gekookte ham, paté, kalfsworst, kippenwit met 
tuinkruiden, 1/2 ei, wortel, sla, tomaat, komkommer, tartaar en cocktail.

Gevarieerde vleesschotel 12,95 EUR p.p. 
Rosbief, varkensgebraad, gerookte ham, gekookte ham met asperges, 
kippenwit, salami, Parijse worst, gekookte tong, kippenbout, paté, tomaat-
garnaal met versierd eitje. Vergezeld van 7 soorten groentjes, cocktail- en 
tartaarsaus en gegarneerd met seizoensfruit.

Vlees- en visschotel 20,75 EUR p.p.
Tongfilet, gerookte zalm, heilbot, forel, hespenrolletjes met asperges, 
salami, bacon, rosbief, varkensgebraad, Parijse worst, tomaat-garnaal met 
versierd eitje. Vergezeld van 7 soorten groentjes, cocktail- en tartaarsaus en 
gegarneerd met seizoensfruit.

Gezelligheidsschotels
Gourmet Classic 9,50 EUR p.p.
Kaasschijf, biefstuk, chipolata, merguez, kalkoenlapje, schnitzel, 
hamburgertje en eitje

Gourmet Finesse 11,75 EUR p.p. 
Ardeens gebraad, kipmedaillon, lamskoteletje, chipolata, 
Ardeense burger, biefstuk, mini-cordon-bleu en eitje met spek

Gourmet Kids 5,50 EUR p.p.
Chipolata, hamburgertje, kaasburgertje, Ardeens burgertje en wit 
worstje

Fondue 8,10 EUR p.p.
Stukjes mals rundsvlees, gevogelteblokjes en 3 soorten 
gehaktballetjes

Fondue Kids 6,00 EUR p.p.
Grillworst en 3 soorten gehaktballetjes

Tepanyaki 11,75 EUR p.p.
Gemarineerd biefstuk, gemarineerd kalkoenlapje, duivelsgebraad, 
chipolata, merguez, witte worst en gemarineerd lamskoteletje, 
gyros

Tepanyaki Kids 9,25 EUR p.p.
Chipolata, gemarineerd kalkoenlapje, witte worst, grillworst, 
hamburgertje en kaasburgertje

Burgerparty 13,75 EUR p.p.
6 verschillende huisgemaakte mini-hamburgers vergezeld van 
broodjes, koude groentjes en sausjes

Pizzaparty 13,75 EUR p.p.
5 kleine pizzabodems p.p. en een ruime keuze aan garnituren


