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FAMILIE FIJNE FEESTDAGEN EN
EEN

HEERLIJK, SMAAKVOL EN

GEZOND 2021!

APERO

cold sharing

Trio aan wild pasteien met
peperkoek en kruidig koekje

2.50 €/p.p.

Peperkoekje met hoevepaté en
geflambeerde appel

1.50 €/p.p.

Glaasje steak tartaar wit-blauw

hot sharing
16.00 €/st.

1.

Fleur de camembert +12 mini
broodjes (voor ong. 4 personen)

Carpaccio pastrami wit-blauw
afgewerkt met rucola en
parmezaan

1.75 €/p.p.

Knapperige kippenboutjes

0.35 €/st.

Carpaccio chateaubriand witblauw afgewerkt met rucola en
parmezaan

1.

Spiesje Balletjes (4 balletjes per spies)

0.75 €/st.

Spiesje Scampi (4 scampi’s per spies)

3.00 €/st.

Creatieve glaasjes per 6 stuks
(haring/appel; garnaal/tomaat;
tartaar/zalm)

10.00 €/6 st.

Spiesje mini worstje

0.75 €/st.

Huisbereide kaasballetjes

0.40 €/st.

Wrapsspiesje met gerookte
Noord Atlantische zalm

2.00 €/p.p.
Huisbereide garnaalballetjes

0.60 €/st.

Wrapsspiesje gerookte ham en
meloen

2.00 €/p.p.
Bladerdeeghapjes (3 stuks)

2.00 €/3 st.

Zalm pappilot met pasta in
Normandische witte wijnsaus

2.00 €/st.

75 €/p.p.

75 €/p.p.

Voor KERSTMIS kunt u bestellen tot 18 december.
Voor OUD-OP-NIEUW kunt u bestellen tot 25 december.

GEZELLIGE PLANKEN
met huisbereide specialiteiten
Peuzelplank (gedresseerd op houten plank)

4.00 €/p.p.

Fijnkost salami ,kruidenkaasjes ,grillworst, mini droge worstjes

Boerenplank (gedresseerd op houten plank)

5.50 €/p.p.

Fijnkost salami , mosterdspek, toastje bloedworst, presskop
mosterd Wostyn, mini droge worstjes, gerookte boerenham,
kruidenkaasjes,
rilette, preparé,paté van het huis, kruidige koekjes

Tapas plank (gedresseerd op houten plank)

6.00 €/p.p.

Pastrami, Italiaanse ham, pain d’ardenne, kipfilet bruchetta,
chorizo, serrano salami ,pancetta, grilworst ,rilette,
kruidenkaasjes, zongedroogde tomaten ,olijvenmix, ansjovisjes,
verscheidende tapenades, opgevulde tomaatjes, kruidige
koekjes

SOEPEN
Tomatenroomsoep

3.00 €/l.

Aspergeroomsoep

3.00 €/l

Kreeftensoep

3.25 €/l

Pompoensoep met spekjes

3.00 €/l

VOORGERECHTEN
Bordje carpaccio chateaubriand wit-blauw
afgewerkt met rucola en Parmezaan

6.50 €/p.p.

Bordje carpaccio gerookt gevogelte
afgewerkt met rucola en Parmezaan

7.50 €/p.p.

Bordje noord Atlantische gerookte zalm

9.00 €/p.p.

Bordje paté met garnituur

7.50 €/p.p.

Bordje gerookte Ganda ham met meloen

7.50 €/p.p.

Scampi diabolique (5scampi pp)

9.00 €/p.p.

HOOFDGERECHTEN
Rundstong in moeders tomatensaus

6.50 €/p.p.

Kalkoenfiletgebraad in archiducsaus

6.50 €/p.p.

Kalkoen filet gebraad in witte wijnsaus

6.50 €/p.p.

Orloffgebraad in archiducsaus

6.50 €/p.p.

Varkensfiletgebraad in jagersaus

6.00 €/p.p.

Varkenshaasje in archiducsaus

7.00 €/p.p.

Kipfilet in roze pepersaus

6.50 €/p.p.

Beenderham in jagerssaus

6.50 €/p.p.

Merelgebraad in archiducsaus

6.50 €/p.p.

SUPPLEMENTEN
Wintergroentjes

4.00 €/p.p.

Koude groentjes

1.95 €/p.p.

Koude sauzen trio

1.20 €/p.p.

Warme sauzen

10.00 €/l.

(keuze uit archiduc, witte wijn, jager,
tomaten, roze peper)

Koude aardappelsalade

1.75 €/p.p.

Koude pasta salade

1.75 €/p.p.

Verse frietjes (500gr)

2.00 €/st.

Verse kroketjes (per 10 stuks)
Krieltjes

2.00 €/10 st.
1.65 €/p.p.

OPGEVULDE
KALKOEN/KIP
SPECIALITEITEN
Uitgebeende, opgevulde kalkoen

13.95 €/kg

(+-8kg)

Uitgebeende, opgevulde hoevekip

9.95 €/kg

(+- 3kg)

Gegratineerde aardappelen 2.
Verse puree

50 €/p.p.

1.50 €/p.p.

Voorgebakken en versneden

extra 1.50 €/kg

Warme sauzen

10.00 €/l.

(keuze uit archiduc , witte wijn, jagersaus)

VOOR DE HOBBYKOKS
VERS VLEES SPECIALITEITEN
MET AANGEPAST WILD
Voor wie graag zelf kookt en zo de kerstradities wil in ere
houden,bieden wij een ruim assortiment aan hoevevlees aan:
varkens, kalfs, runds, paarden, lamsvlees en gevogelte

WILD

(bekijk ook ons uitgebreid
wild assortiment op de website)

Reebout met been
Everzwijn ragout
Fazantenhen		
Haas zonder vel
Wilde patrijs		

29.00 €/kg
19.00 €/kg
17.00 €/st.
36.00 €/st.
30.00 €/st.

Wilde eend		

12.00 €/st.

SCHOTELS
Koude vleesschotel
met sausjes

Fondue
12.00 €/p.p.

Ham/asperge rolletje, Italiaanse
ham met meloen, gebakken
varkensfiletgebraad, gebakken
chateau briand, gebakken
kippenboutje, ardeense salami,
opgevulde eitjes met kipsalade,
kippenwit, gerookte kalkoenham,
pastrami, hoeve paté met uien
konfijt, hoofdvlakke met mosterd
wostyn

Vlees-, visschotel
met sausjes

18.00 €/p.p.

Ham/aspergerolletje, Italiaanse
ham met meloen, gebakken chateau
briand, gebakken kippenboutjes,
opgevulde tomaat met ZeeBrugse garnalen, gerookte zalm,
gerookte heilbot, gestoomde Noord
atlantische zalm, rivierkreeftjes,
opgevulde eitjes met krabsalade

Verrassingsbroodjes
met fruit
zonder fruit

7.00 €/p.p.
6.50 €/p.p.

Zeven zachte en krokante
meergranen broodjes, belegd met
verse charcuterie en groentjes,
versierd met exotisch fruit

(±400gr)

8.00 €/p.p.

Rumsteak, kalkoenhaasje,
varkensfilet, chipolata,
spekvogeltje, schnitzel,
witte pens, fondueballetjes
(kaas & natuur)

Kinderfondue

(±200gr)

4.00 €/p.p.

Chipolata, fondueballetjes
(3st), kalkoenhaasje

Gourmet

(±400gr)

9.00 €/p.p.

Rumsteak, kalkoenlapje,
varkensmignonet,
lamskroontje, Zwitserse
schijf, ardeense burger,
chipolata, cordon blue

Kindergourmet

4.50 €/p.p.
(±200gr)

Chipolata, burgers (kaas &
natuur), kalkoenlapje

Teppanyaki

(±400gr)

12.00 €/p.p.

Ardeens varkenshaasje,
mosterd koteletje,
gemarineerde steak,
ardeense burger,
gemarineerde lamskroon,
gemarineerde kalkoensteak,
kikkerbilletjes in de look,
gemarineerde eendenfilet,
scampispiesjes

extra fondueballetjes

3.00 €/10 st.

PRAKTISCH

Voor kerstmis kunt u bestellen tot 18 december.
Voor oud-op-nieuw kunt u bestellen tot 25 december.
Bestellen kan telefonisch, online via de webshop of per
e-mail, in de hoevewinkel of op de markt.
Afhalen kan thuis in de hoevewinkel
of op de markt.
Markten: dinsdag te Roeselare, woensdag te Torhout
en Oudenburg, donderdag te Tielt,
vrijdag te Nieuwpoort en zaterdag te Brugge.
Thuis afhalen:
24/12: 14u tot 18u
25/12: 10u tot 12u
31/12: 14u tot 18u
01/01: 10u tot 12u

Het Merelhof-team wil u graag bedanken
voor het vertrouwen het voorbije jaar.
We wensen u en uw familie fijne feestdagen en een
heerlijk, smaakvol en gezond 2021!

ontwerp en druk : coussementdruk - lichtervelde

geniet van de
smaak van vers

Hoeveslagerij Het Merelhof
Merelstraat 5 | 8810 Lichtervelde
0474085408 | info@hetmerelhof.be | ww.hetmerelhof.be

