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1-2 JANUARI 2022

FEESTZAAL
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HEVERLEE
Naamsesteenweg 581
3001 Heverlee
016 43 87 55
info@dejachtheverlee.be
www.dejachtheverlee.be

GENIET VAN ONZE
SUGGESTIEMENU'S
. p. p / € 9 5

2 smaakmakers van de chef (koud)
***
Snoekbaarsterrine met makreel – tartaar van
wintergroentjes – winterblaadjes – koolzaaddressing
***
Agnès Sorelsoep – champignons – pulled chicken
Duroc beenham – groene kruiden
***
Hertenrugfilet – peertje in glühwein
gebakken witloof – winterknollen en champignon
gratin met zoete aardappel - grand veneursaus
Of
Schelvis met boterprei en venkel – ruige julienne van
winterknol – miso-riesling saus - duchesse aardappel
***
Chocomousse van melkchocolade – crumble van
chocolade en fleur de sel – hazelnootcrémeux - meringue
***
Huisgemaakte speculaas voor bij de koffie

Keuze uit vegan of vegetarisch menu
2 smaakmakers van de chef (koud)
***
Vegan venkel taart met aioli – opgelegde ui - veldsla
***
Tortelloni giganti – zongedroogde tomaat
wintergroentjes - roomsaus
Of
Vegan gepofte zoete aardappel gevuld met vegan chili
sin carne – opgelegde komkommer – crumble van ui
***
Baileys mousse – ganache montée – gekarameliseerde
appel – biscuit – hazelnootcrumble
Of
Vegan dessert op aanvraag

. p. p / € 7 3

MENU ZILVER

MENU GOUD

FEESTBUFFET
vanaf 2 personen

. p. p / € 2 3

Gegaarde zalm met kruiden – Snoekbaarsterrine met makreel
Gerookte forelfilet - Zeewiersalade met kabeljauw
Duroc beenham - Duroc gebraad met tuinkruiden
Paté met chutney - Kippenboutje teriyaki
Provençaalse rosbief – Chimichurri kalkoenchiffonade
Cocktailsaus - Sladressing - Broodjes en boter (2 st)
Salade assortiment koud:
Salade van wortel – Koolsla – Tartaar van wintergroenten
Knolselder – Venkel – Courgette - Komkommer

2 smaakmakers van de chef (koud)
***
Winters slaatje met pulled beef ‘Ten Halve’ – tartaar van
najaarsgroenten – opgelegde rode ui - winterblaadjes
***
Feestelijk gevulde kalkoenfilet – kruidenmix uit eigen
tuin ‘De Jacht’ - gebakken witloof – ruige julienne van
winterknol – champignon-shiitake saus - verse kroketjes
Of
Zeetongrolletjes met boter, prei en venkel – ruige
julienne van winterknol – Pernod saus
duchesse aardappel
***
Baileys mousse – ganache montée – gekarameliseerde
appel – biscuit – hazelnootcrumble

. p. p / € 7 3

MENU BRONS

OF STEL ZELF JE MENU SAMEN
Assortiment warme hapjes (vis-vlees-veggie) per 20 stuks
(V) Assortiment warme vegetarische hapjes per 20 stuks

HAPJES

VOORGERECHTEN
Snoekbaarsterrine met makreel – tartaar van wintergroentjes – winterblaadjes – koolzaaddressing
Winters slaatje met pulled beef ‘Ten Halve’ – tartaar van najaarsgroenten – opgelegde rode ui – winterblaadjes
(V) Vegan venkel taart met aioli – opgelegde ui – veldsla
Agnès Sorelsoep – champignons – pulled chicken – Duroc beenham – groene kruiden
(V) Pompoensoep met ras el hanout – kruidenroom – croutons (0,5 l is één portie)
Tomatensoep – room - balletjes

€ 24,5/20st
€ 17,5/20st

€/p.p.
12.0
11.0
11.0
6.0
5.0
5.0

HOOFDGERECHTEN
Feestelijk gevulde kalkoenfilet – gebakken witloof – ruige julienne van winterknol – champignon-shiitake saus - verse kroketjes
Hertenrugfilet – peertje in glühwein – gebakken witloof – winterknollen – gratin met zoete aardappel - grand veneursaus
Zeetongrolletjes met boter, prei en venkel – ruige julienne van winterknol – Pernod saus – duchesse aardappel
Schelvis met boterprei en venkel – ruige julienne van winterknol – miso-Riesling saus - duchesse aardappel
Tortelloni giganti – zongedroogde tomaat - wintergroentjes – roomsaus
(V) Vegan gepofte zoete aardappel gevuld met vegan chili sin carne – opgelegde komkommer – crumble van ui

19.0
30.0
19.0
30.0
17.0
17.0

NAGERECHTEN
(V) Baileys mousse – ganache montée – gekarameliseerde appel – biscuit – hazelnootcrumble
(V) Chocomousse van melkchocolade – crumble van chocolade en fleur de sel – hazelnootcrémeux – meringue
(V) Kaasbordje met kazen van kaasmeester Elsen

9.0
12.0
17.0

KINDERGERECHTEN
Onderstaand menu is mogelijk aan € 24
Voorgerecht: Tomatensoep – room - balletjes (0,5 l)
Hoofdgerecht: Kalkoenfilet – gebakken appeltjes - wortel – puree
Dessert: (V) Rendier gebakje van chocomousse

(V) = Vegetarisch

5.0
13.0
7.0

BESTELLEN
Gelieve tijdig te bestellen via
www.dejachtheverlee.be
info@dejachtheverlee.be
016 43 87 55

FIJNE
FEESTDAGEN

Op aanvraag vermijden we bepaalde
allergenen in het menu

AFHAALDATA

24 – 25 – 26 – 31 december 2021
1 – 2 januari 2022
Vrijdag tussen 15u00 en 17u00
Zaterdag en zondag tussen 10u00 en 13u00
We bevestigen steeds uw bestelling

AFHAALLOCATIE

Naamsesteenweg 581, 3001 Heverlee
Parkeren op gedeelde parking aan Brasserie 500

We wensen jullie fijne en
smaakvolle feestdagen!

UPGRADE JE MENU
Verse kroketjes – Romige duchesse aardappelen Gratin dauphinois – Assortiment groenten warm
Assortiment groenten koud – Broodjes en boter
Extra warme saus – Extra koude sausjes

Prijzen op website

Fles Cava GM
Fles Chardonnay Meerdael – Oud-Heverlee
Fles witte wijn Chardonnay
Fles rode wijn Merlot
Appel of appelkerssap Vanhellemont – Meensel Kiezegem 75 cl

€ 15
€ 21
€ 9.5
€ 9.5
€ 3.5

Upgrade buffet
Aardappelsalade - opgelegde groentjes - kruiden - ui
Pastasalade - zongedroogde tomaat - pijnboompitten - tuinkruiden

€ 2.5
€ 2.5

V.U. Steppe Wouters, BVBA DE JACHT HEVERLEE, Naamsesteenweg 581, 3001 Heverlee

