




Zalige momenten, het hele jaar !

Kom en geniet van verrukkelijke seizoensgebonden recepten met heel veel smaakvolle 
landschapsingrediënten uit de waterrijke groene omgeving rondom de Hooipiete. 
Middenin de Westhoek maar als een eiland dat uit de IJzerbroeken steekt, beleef je van de 
lente tot de herfst zalige momenten. 

Het volkse gehucht Fintele met zijn uitmuntend heringerichte open ruimte, waar de Lovaart 
in de IJzer vloeit, doet ieders nostalgische gevoelens zomaar opflakkeren. 

Daar waar chef Wannes, gastvrouw Aukje en hun team een puike culinaire brug slaan met 
de nieuwsgierige herberg-bezoeker, valt alles op zijn plaats. 

Terwijl de reiger geruisloos zwevend iedere kikker in het oog houdt, hoor je tussen gezellig 
gekeuvel door, poëtisch getik van glijswerk en het klinken van de glazen.

In deze kindvriendelijke omgeving kan je genieten van een leuke tête-a-tete. Bovendien
bieden wij vanaf dit jaar de mogelijkheid om met een groep van maximum 30 personen 
afzonderlijk plaats te nemen in een nieuwe gezellige aanbouw. Graag reserveren natuurlijk!

Welkom…





Specialiteit van DE HOOIPIETE    Paling van het huis

Weinig vissen zijn zo mysterieus als de paling of aal. Zo presteert deze dappere 
glibberjanus het om op eigen krachten een tour d’ amour van duizenden kilometers 
te ondernemen om in zijn/haar geboortestek, ergens in de Sargossazee, het gepaste 
dekseltje voor zijn/haar potje te zoeken en er op die manier voor te zorgen dat het 
bestand op peil blijft. Het jonge broed maakt vervolgens de reis in omgekeerde richting. 
Eén mysterie is alvast opgelost want in de braadpan van de Hooipiete worden lekkere 
gerechten klaargemaakt met het vlees van dit wonderlijke dier...





31 maart    Italiaanse avond   19U

Feestelijke maaltijd van koude en warme italiaanse specialiteiten: 
vitello tonato, carpaccio’s, tapenades, mozzarella, pesto, ricotta, ... 
Verder nog lamsbereidingen en paling op Italiaanse wijze.

euro 49 / PERS.
Mogelijkheid tot degustatie van Italiaanse wijnen.





Kindvriendelijk TOT EN MET...

Bij De Hooipiete zijn lentefeesten, communies en babyborrels maar een kleine 
greep uit het aanbod om families met kinderen een leuke feeststek aan te 
bieden. In ieder geval de rustige omgeving op Fintele en de ruime tuin zijn 
een unieke plek voor de jonge bezoekers om heerlijk te eten en te spelen. 
Reserveer tijdig want wie wil feesten in onze nieuwe aanbouw grenzend aan 
het terras, moet tijdig vastleggen. 



23 & 30 juni     Zeevruchten festival     19u

Ons heerlijk zeevruchtenfestival is ondertussen een échte blijver in het menuaanbod bij het 
begin van de zomer. De wulken, kreukels, venusschelpen, oesters, grijze garnalen, krabbenpoten, 
gambas, halve kreeft, … vormen een kleurrijk en geurend palet en zijn prachtig gepresenteerd. 
Noordzeesmaken glijden zo geruisloos landinwaarts via de IJzer naar Fintele. Geniet mateloos 
bij een glas lekkere witte wijn!
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ZOMERSE VRIJDAgavonden    ELKE VRIJDAG VAN JULI EN AUGUSTUS    19u

Súper die zomerse vrijdagavonden in het gehucht Fintele... Al méér dan 10 jaar kan je tijdens de 
zomervakanties genieten van deze lekkere formule. 
Het rijkgevulde voorgerechtenbuffet van vis en vlees (koud) wordt gevolgd door het 
hoofdgerecht (paling of vleesgerecht).  Met een lekkere halve fles wijn in de prijs inbegrepen (wit 
of rood) kan de avond niet meer stuk.

euro 43 / pers.





dinsdag 18 juli FINTELE KERMIS    19u

Ook op Fintele is er kermis, zoals in ieder dorp of gehucht in Vlaanderen. Een tof 
moment om samen met buren, kennisen en passanten te genieten. Bij ons staat telkens 
een smaakvol 3-gangenmenu op de kaart. Er kan ook gekozen worden voor een 
authentiek palingfestijn vooraf gegaan door een sprankelend aperitief. Op de gezellige 
tonen van een live-band kan de ambiance niet meer stuk  ! 
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Feesten en feesten is 2

De Hooipiete biedt heel wat mogelijkheden. Naast een gezellig avondje 
degusteren met zijn tweeën of met familie en vrienden, bieden Wannes en 
Aukje nog veel meer. Zo kunnen in dit subliem gelegen eethuis, ook tijdens de 
week grotere groepen en verenigingen genieten van de delicieuse keuken. 
Vele familiefeesten kennen hier een lange traditie. Maar ook voor bijvoorbeeld 
rouwmaaltijden scheppen wij een passend kader.





BootJE VAREN ...

Zin in een leuke vaartocht op de IJzer? Samen met je gezin en vrienden 
sta je zelf aan het roer van een ruime en luxueuse familiesloep voor 2 tot 12 
personen. Deze gloednieuwe en comfortabel afgewerkte boot maakt je uitstap 
naar De Hooipiete compleet. Na een lekkere maal verken je de IJzervallei, met 
zijn vergezichten en talrijke watervogels, vanop het water. Ook bij regen hou je 
zonder zorgen een droog kapsel. Grijp deze unieke kans en boek snel!

méér info: www.hooipiete.be  



GEeSTIG Overnachten in de broeken...

Heerlijk ontwaken midden de uitgestrekte grasvelden van de IJzervallei. 
De Hooipiete beschikt daarom over twee grote kamers met vernieuwde badkamer, 
tv, dvd, ruim salon en wifi. Je vindt er alle comfort en de rust is kamerbreed 
gegarandeerd. Geen teleurgestelde BOB of bezorgde thuisblijvers. Je slaapt in 
alle zaligheid en ontwaakt in een paradijs met vorstelijk ontbijt, door de chef 
persoonlijk aan bed gebracht ;-). We kijken uit naar je komst maar reserveer tijdig.



9 september     Tapas avond (fin de saison)     19u

Niet zomaar een gewone avond wanneer het seizoen op zijn einde loopt. 
Iedereen is uitgelaten om nog één keer samen op tapas-avontuur te 
vertrekken in De Hooipiete. Geniet bij het verlaten van de zomer van onze 10 
soorten tapas met als afsluiter een grandioos nagerechtenbuffet en droom 
alvast van een kleurige herfst.
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Winters tafelen

De dagen zijn donker en kort en dat betekent: tijd voor gezellig lang tafelen 
en genieten bij het haardvuur van De Hooipiete. Laat dit jaar de zalige 
stoofpotjes, het winters wild van de Westhoek of van de Ardennen en andere 
hartverwarmende gerechten niet aan je smaakpapillen voorbij gaan.  Ook 
tijdens deze koude dagen van het jaar maken wij het jou graag makkelijk met 
heel wat warmte en gezelligheid bij een hapje en een drankje.



Geert Porreye-Mannens
Dorp 24a - 8690 Alveringem

gsm 0496-404 198



Wijnen 
Alcohol ische dranken 

Voedingswaren
D i e p v r i e s p ro d u c t e n 

O n d e r h o u d s p ro d u c t e n

Palinghandel
SCHILDERS

Weertstraat 36
2880 MARIEKERKE-BORNEM
Tel. 052-33 27 82 - 33-21 93

Fax 052-33 66 74

Geert Porreye-Mannens
Dorp 24a - 8690 Alveringem

gsm 0496-404 198

PArketvloeren  
binnenschrijnwerk & maatwerk

InterIeUr & WInkelInrICHtInG

Hostede 2 • 8690 Hoogstade (Alveringem) 
www.horecaservicenevejan.eu • 058 28 08 83

bestellingen@nevejan.be



Fintele 7
8647 Lo-Reninge 
058 28  89  09

info@hooipiete.be
www.hooipiete.be  

Dinsdag en woensdag gesloten met uitzondering voor groepen vanaf 15 personen.

Een jaar lang tafelen op het ritme van de Fintele
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