De Pot op Tafel
Inbegrepen
De gerechten worden geserveerd met aangepaste aardappelbereidingen en groentjes Bij aanvang
genieten jullie elk van een glaasje van grootmoeders aperitief.
In de prijs zijn ook coco cola, zero, plat- en bruiswater, pils, Leffe bruin en blond, Duvel en witte en
rode huiswijn inbegrepen*.
Ook de koffie en thee bij het dessert zijn inclusief.
Kinderen t.e.m. 4 jaar betalen €5, vanaf 5 tot 14 jaar 25€ per kind ( bij de menu’s, zonder
eventuele supplementen voor andere gekozen gerechten)
Let op: Het minimumbedrag voor de hele groep bedraagt €600

Supplementen
U kan de gerechten in de menu’s vervangen met gerechten uit onderstaand overzicht.
Tussen de haakjes leest u de supplementsprijs voor de menu’s van Oma, Moeke en Memé
Voorgerechten
Groentesoep met Belgische charcuterie (supplement Oma: 0 €, Moeke: 0€, Memé: 0€)
Kaas- en garnaalkroketten (2€, 0€, 0€)
Gegratineerd vispannetje (2€, 1€, 0€)
Zalm belle-vue met cocktailsaus (2€, 1€, 0€)
Hoofdgerechten
Koninginnenpasteitje van Hasengouwse hoevekip (0€, 0€, 0€)
Rundsstoofvlees met bier van hier (0€, 0€, 0€)
Rosbief met lekker sausje van het huis (4€, 2€, 0€)
Gegratineerde visschotel (3€, 0€, 0€)
Gegratineerde hespenrolletjes (0€, 0€, 0€)
Varkenswangetjes met ‘Loanse stroap’ (3€, 1€, 0€)
Bouletten in tomatensaus (0€, 0€, 0€)
Nagerechten
Haspengouwse appeltaart (0€, 0€, 0€)
Haspengouwse appeltaart met ijs (1€, 0€, 0€)
Tiramisu (2€, 1€, 0€)
Dame Blanche (2€, 0€, 0€)
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De Pot op Tafel
In oma's woonkamer kunnen groepen van 15 tot 30 personen een middag of avond vol nostalgie
doorbrengen. De geur van grootmoeders stoofpot is nooit ver weg.

Vier uur lang geniet u van gerechten uit vervlogen tijden. De potten komen op tafel, de drank neemt
u zelf uit de koelkast.

Wij bieden verschillende menu's aan.

Met groepen kan u op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond reserveren. Ook op
zondagmiddag kan u aan tafel aanschuiven.

Oma’s menu
42 euro per persoon
(standaard)
Voorgerecht
Groentesoep met Belgische charcuterie
Hoofdgerechten
Koninginnenpasteitje van Hasengouwse hoevekip
Rundsstoofvlees met bier van hier
Nagerecht
Haspengouwse appeltaart

Moeke’s menu
47 euro per persoon

Memé’s menu
52 euro per persoon

Voorgerecht

Voorgerecht

Kaas- en garnaalkroketten

Gegratineerde tongrolletjes met prei

Hoofdgerechten

Hoofdgerechten

Varkenshaasje met seizoensgroentjes en peperroomsaus
Gegratineerde visschotel

Chateau Briand met seizoensgroentjes en rode wijnsaus
Zalmfilet in bladerdeeg gebakken met spinazie

Nagerecht

Nagerecht

Dame blanche

Tiramisu
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