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Traiteur Hof Ter Heide I Gert Verlaenen I Terheidse hoek 4 I 3221 Nieuwrode
0473 93 00 61 I info@hofterheide.be I www.hofterheide.be I 0827.044.566

Fingerfood
•
•
•
•

€ 6,50

Rilette van konijn met krokantjes
Blinis met gerookte zalm en zure room
Groentenchips met pittige dip
Gegrilde groene asperges met Cobourgham en parmesaan

Voorgerechten
• Ravioli van eekhoorntjesbrood met panchetta
• Wildkroketje met knolselder-remoullade en
compote van kweepeer
• Huisgerookte zalm met mieriksworteldressing
en krokant slaatje

€ 12,50
€ 11,00

Soepen (per liter)

€7

€ 11,50

Hazenstoofvlees met veenbessen,
groentenstoofpotje en gebakken
krielaardappeltjes
Cheesecake met gebakken peer
“Poire William”

Koud buffet Surf & Turf € 26,00
Gamba’s alla plancha met gerookte vissoorten
Everzwijn ham, Coppa di Parma en gegrilde kip
Aardappeltortilla, tomaat mozzarella,
meloen met Serranoham

Hoofdgerechten

Bijpassende salades en sausjes

• Gebakken hertenkalf met knolselder,
wilde champignons en aardappelblokjes
• Hazenstoofvlees met veenbessen, groentenstoofpotje
en gebakken krielaardappeltjes
• Schelvishaasje met rivierkreeftjes, kruidenpuree
en zalfje van pompoen en prei
• Gegrilde tongschar met grijze garnaaltjes, spinazie
en kasteelaardappeltjes
• Vegetarische wok met quorn, courgette,
champignons en cashewnoten

€ 21,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 20,50

€ 16,00

Surf

Combinatiebuffet
Surf & Turf € 38,00
(minimum 10 personen)
Koud buffet
Gamba’s alla plancha met gerookte vissoorten
Everzwijn ham, Coppa di Parma en gegrilde kip
Aardappeltortilla, tomaat mozzarella,
meloen met Serranoham

€ 12,00/€ 24,00
€ 36,00
€ 36,00

Desserten
•
•
•
•

Aardappelsoepje met spinazie en spekblokjes

(minimum 10 personen)

,00

• Preisoepje met curry, mascarpone en gegrilde lenteui
• Aardappelsoepje met spinazie en spekblokjes
• Pompoensoep met rucola-pesto en fetakaas

• Oesters 6 stuks/12 stuks met zijn garnituur
(citroen en oesterbrood)
• Kreeft Belle-vue 800g met bijpassende
salades en sausjes
• Gegrilde kreeft 800g à l’ Armoricaine

Eindejaarsmenu € 27,00

Cheesecake met gebakken peer “Poire William”
Mousse van kastanjes met verse vijg en esdoornsiroop
Chocoladetaartje met ganache en gezouten caramel
Kaasschotel van de chef (minimum 4 personen)

Bijpassende salades en sausjes
Warm buffet
Keuze uit 2 warme hoofdgerechten
(hertekalf en tongschar € 2,00 supplement)
Supplement

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 9,00

Oesters per stuk

€ 2,00

1/2 kreeft +/- 300g € 15,00

De bestelling dient minimum 7 dagen op voorhand te gebeuren I Al onze gerechten zijn voorzien van brood en praktische handleiding
De bestelling wordt pas aanvaard na volledige betaling op rek. nr. BE56.0016.1505.8888 (ref. naam + datum afhaling)
U kan uw bestelling op 24/12 en 31/12 tussen 15u en 18u komen afhalen. Op andere dagen volgens afspraak
Voor wijnsuggesties kan u altijd terecht op onze website I Al onze prijzen zijn inclusief btw

