lunch

hoofdgerecht*

(tot 17u)

boke César

stoofvlees

Caesarsalade op een boke

rundsvlees | trappist van Westmalle | slaatje

boke Polle 

vol au vent

geitenkaas van Polle (erkend streekproduct)

hoevekip | verse champignons | vleesballetjes | slaatje

boke Polle met gerookt spek
boke Jef

(ook met kalfszwezerik)

Zilversteak (voor 2 personen)
botermals stuk rundsvlees (Jef Janssens | Mol-Rauw),

borrel bites
plankje Postelkaas
Meesterham
gedroogde ham (Jef Janssens | Mol-Rauw) ± 125g

fish fingers
vis uit de Noordzee (gepaneerd) | huisgemaakte tartaar

saus naar keuze | slaatje

schransplank

filet d’Anvers (Jef Janssens | erkend streekproduct)

sliptong meunière -dagprijs-

plank boordevol ambachtelijke Belgische charcuterie & kazen,

boke Van Zwam 

in botersaus | huisgemaakte tartaar | slaatje

duxelle van verse champignons
gemaakt van brood dat we ambachtelijk bakken in
de historische houtoven, geserveerd met een slaatje

quiche met groenten v/h seizoen 
Kempense pensen*
erkend streekproduct | rabarberchutney | koolsalade

kapoentjeskost

(tot 12 jaar)

spaghetti bolognèse
kip-krokantjes met appelmoes*
‘chicken nuggets’, huisgemaakt

stoofvlees*
prinsen-/prinsessenhapje*
‘vol au vent’ van hoevekip

fish fingers

catch of the day -dagprijsvis uit de Noordzee, nu in ’t seizoen & op z’n best

suggesties
vraag ernaar of raadpleeg het suggestiebord

voorgerecht
kaaskroket

(een stuk of twee) 

huisgemaakt met Postelkaas | slaatje

salades*

garnaalkroket

Polle 

duo kaas- & garnaalkroket

Saint Maure geitenkaas van Polle, rode biet, yoghurtdressing

gemarineerde rundscarpaccio

Polle & Jef

De Laet – Van Haver | rucola | pijnboompitjes

(een stuk of twee)

huisgemaakt met Vlaamse grijze garnalen | slaatje

Saint Maure geitenkaas, gedroogde Meesterham Jef Janssens

beef salad
sappig rundsvlees, pittige dressing

Caesarsalade
hoevekip, knapperige broodcroutons, ansjovisdressing

*
*

incl. aardappelbereiding naar keuze:

boerderijbeest op een stokje

kroketjes, frietjes, puree, krieltjes (of brood)

beestig lekkere frisco

 vegetarisch

chocomousse

tafelzuur, brood uit ons bakhuis

Allergisch? Laat het ons weten!

extra

De samenstelling van de gerechten kan variëren.

aardappelbereiding | salade | warme groenten

Eén tafel, één rekening. Vanaf 6 personen, graag max. drie

brood & boter

verschillende voor- en/of hoofdgerechten.

mayonaise | ketchup

dessert
moelleux au chocolat
Callebautchocolade | vanille-ijs (St.-Jozefshoeve – Bevel)

chocomousse Callebautchocolade
ijs -St.-Jozefshoeve (Bevel)- met…
warme chocoladesaus
huisgemaakte karamelsaus
advocaat Den Gouden Haan

extra: slagroom

