Afhaaltraiteur Den Heksestoel:
Donderdag 08/04, Vrijdag 09/04,
Zaterdag 10/04, Zondag 11/04:
Tel: 057/44 73 77

Voor tijdens het aperitief:
Pladijsreepjes in krokant jasje, dipsaus (per twee personen).

€ 13,00

Gebakken witte pens met gekarameliseerde Cevennes ui, mosterd (per twee personen).

€ 13,00

Frituurmix, dipsaus.

€ 11,00

Aperitiefschotel (Charcuteriedelicatessen, Watou paterskaas, garnituur, toast,…)

€ 15,00

Voorgerechten:
Gerookte Noorse zalmfilet, grijze garnaal, asperges, garnituur, dille saus, toast.

€ 16,00

Carpaccio van Limousin rund, pesto, appelkapper, pijnboompit.

€ 12,00

Groentesoep op grootmoeders wijze. (per 1 liter).

€ 6,00/L

Mergpijp (per stuk), toast, smout met kaantjes.

€ 5,00

Garnaalkroket (per stuk, zelf frituren).

€ 5,00 /stuk

Kaaskroket (pers stuk, zelf frituren).

€ 3,00/stuk

Hoofdgerechten:
Gebraden halve kip “Poulet de Bresse”, primeur groente, braadjus, aardappelgarnituur.

€ 15,00

Noordzeetong gebakken in hoeveboter, preistoemp.

€ 22,00

Varkenshaasje in jagersaus, primeur groente, boterkroket.

€ 20,50

Gegratineerd visserspotje uit de Noordzee “Den Heksestoel”, garnaal, preistoemp.

€ 18,00

Vlaams runder stoofvlees in St.Bernardus Abt12, lentegroente, boterkroket.

€ 17,50

Varkenswangetjes in zachte graanmosterdsaus “Mostaard Wostyn”, primeur groente, boterkroket.

€ 19,00

Karnemelkstampers, gepocheerd hoeve ei, grijze garnaal, Watou paterskaas, hazelnootboter.

€ 18,00

Gerookte Noorse zalmfilet, grijze garnaal, Mechelse asperges, garnituur, dille saus, brioche toast.

€ 24,00

Kids:
Koninginnehapje + appelmoes + boterkroket.

€ 11,00

Boereworst + appelmoes + boterkroket.

€ 10,00

Desserts – Desserts.
Citroentaartje

€ 6,00

Dessert box “Den Heksestoel” (tal van zoetigheden en mignardise)

€ 12,00

Chocolade mousse.

€ 5,00

Kinder chocolade mousse in verrassingsbeker

.

TOPPER !!! : ijsvitrine – proef ons assortiment lekkere ijsjes
Bestel onze huis- en streekspecialiteit “Picon met witte wijn”.
Assortiment passende wijnen en lokale bieren, vraag ernaar !

€ 5,00

! warm af te halen !
Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag:
*vanaf 11u – 14u & vanaf 17u00 – 20u30 *
Tel: 057/44 73 77

Gebraden halve kip “Poulet de Bresse”,
aardappelgarnituur,
seizoensgroente,
braadjus.
€ 15,00

Karnemelkstampers,
gepocheerd hoeve ei,
grijze garnaal, Watou paterskaas,
hazelnootboter.
€ 18,00

V.U. Janssens Pieter – Douanestraat1, 8958 Loker BE0841511028

