Menu Oud naar Nieuw 2020
&
Nieuwjaar dag menu 2021

Kadotip

Hemelhof

Door de chef geselecteerde hapjes
***
Krokant gebakken buikspek,
St-jacobsnoot , bataat en fijne kruiden
***
Halve kreeft , citroenboter en pesto
***
Hertenkalffilet met z’n garnituren
Of
Staartvis in eigen nat
***
Kaasbordje met z’n garnituren
(opleg 7€)
of
Dessert 2021
Menu per persoon :
65€

Geachte ,
Jullie reservatie kunnen jullie plaatsen via mail
of telefonisch op het nr
056 35 1771
info.hemelhof@telenet.be
Bestellingen voor 24 en of 25 december dit ten
laatste tot en met
maandag 21 december 2020 !!!!
Bestellingen voor 31 december en of 01 Januari
dit ten laatste tot en met
maandag 28 december 2020!!!!

Brugsesteenweg 123
8500 Kortrijk
056/351771
info.hemelhof@telenet.be

www.hemelhof.be

Hapjes
• 3stuks

€12

• 5 stuks

€20

Voorgerechten
• Huis gerookte zalm

€18

• Gratin van st-Jacobsnoot

€18

• Ganzenlever /toast/ gekonfijte ui

€20

• Halve kreeft “ Belle vue “

€22

• Halve kreeft op wijze van dechef

€25

• Vispannetje met z’n garnituren

€20

• Oester met z’n garnituren /open /6s €18
Creuzen 000

Hoofdgerechten
• Hertenkalf “ Bigarade saus “

€24

• Fazant witloof of room

€24

• Kalkoen “ Archiduc saus “

€22

• Everzwijn “ Grand veneur “

€24

• Tong ‘”Dugléré”

€24

• Staartvis met zachte curry

€26

• Kreeft op wijze van de chef

€26

Keuze van aardappelen
Gratin / amandel kroketten / duchessen
aardappelen/ kroketten

Menu kerst 2020

Nieuw !!!!
Aanrader van de chef !!!

***

Door de chef geselecteerde hapjes
***
Tartaar van gerookte en rauwe zalm

Royal Buffet :

Assortiment van lekkers uit
de Noordzee met schaal en
schelp dieren .
€ 42

***
Aardappel met lekkers uit de Noordzee
***
Roulade van kalkoen opgevuld met truffel en
ganzenlever
Of
Staartvis in eigen nat

Onze winkel

***
Kaasbordje met garnituren ( opleg 7€) of

• Huisgemaakte kaas kroketten

€4 st

• Huis gemaakte garnaalkroketten

€7st

• Ganzenlever per persoon

€20

• Ganzenlever per 1/2kg

€55

• Ganzenlever per kg

€110

• Kreeftensoep 1l

€12

• Tomatensoep 1l

€5

• Huis gerookte zalm per persoon

€18

• Huis gerookte zalm per 1/2kg

€13

• Huis gerookte zalm per kg

€28

• Gin van het huis

€45 fles

“ Angel of heaven “

Kerstdessert
Menu per persoon :
65€

