
KLASSIEKERS

- Varkenswangetjes met vleessaus

- Kalfstong in madeira met champignons

- Vol-au-vent met bladerdeegje

- Kalfsblanket met champignons

- Gehaktballetjes in tomatensaus

- Konijn met bruin bier en mosterd

- Gebakken zalm met prei en safraansausje

Alle gerechten worden voorzien van verse frietjes

OF verse kroketjes OF puree naar keuze

DESSERTS

Allemaal in huis bereid, met top producten en 

super vers

Gebak van de dag € 3,50

Chocomousse € 5,00

Moelleux van chocolade € 5,00

Crème brulée € 5,00

Trio van desserts  € 6,00

Inspiratie van de dag

WAAROM AFHALEN BIJ ONS?

Sinds jaren verzorgen we naast ons restaurant 

gebeuren, ook afhaalgerechten. 

Aangezien de vraag naar een gezonde kwalitatieve 

maaltijd toeneemt, zijn we er toe gekomen om 

voor jullie alles in een folder te gieten.

Zo kunt u voor eender welke reden of gelegenheid 

wat uitkiezen. 

Aanpassingen of traiteur voor groepen is altijd 

mogelijk. De meeste gerechten kunt u de dag zelf 

nog bestellen.

Gelieve bestellingen telefonisch door te geven.

Het Hooipiete-team

Fintele 7 - 8647 Lo-Reninge

 058 288 909

- NIEUW -

TRAITEUR &

AFHAALGERECHTEN
€10



KOUDE VOORGERECHTEN

Carpaccio van rund - pijnboom pitten - 

   truffelolie - parmezaanse kaas € 12,00

Terrine van ganzenlever - 

   huisgemaakt rozijnen broodje € 14,00

Slaatje met ½ kreeft  € 19,00

Huisgerookte zalm door chef Geert € 13,00

WARME VOORGERECHTEN

Huisgemaakte garnaalkroket € 5,00/stuk  

Sint-Jacobsvrucht de Hooipiete 

   (met fijne groentjes - lichte currysaus) € 13,00

Zeetongfilet - kreeftensausje - 

   groentenstoemp € 13,00

½ kreeft - risotto - garnituur  € 20,00 

HOOFDGERECHTEN

Vis
Paling met verse frietjes € 23,00

 - Hooipiete 

     (getomateerde roomsaus en champignons)

 - in't groen

 - gebakken

 - in de room met prei

 - Provençale

Gemengde visschotel met het beste uit de   

   Noordzee € 23,00

Sint-Jacobsvruchten gegratineerd - fijne groentjes -

   lichte currysaus € 23,00

Vlees
Tartaar van rund met sla € 19,00

Inlandse filet pur - warme groenten € 21,00

Lamskroontje - warme groenten € 22,00

Kalfszwezeriken - truffelsausje - 

   warme groenten € 23,00

     Bij de hoofdgerechten is er keuze uit   

     volgende aardappelbereidingen:

   - verse frietjes

   - verse puree

   - verse kroketjes

   - Griekse pasta

HAPJES

Assortiment van 4 hapjes volgens het ritme van 

het seizoen en inspiratie van de chef € 12,00

HAPJES PER STUK

Oester Gilardeau € 3,00

Oester gegratineerd € 3,00

Sint-jacobsvrucht gegratineerd (klein) € 4,00

PLANKEN

Plank Italiaanse ham (4 pers.) € 12,00

Plank Huisgerookte zalm (4 pers.) € 12,00

SOEPEN

Inspiratie van de dag of op aanvraag € 2,50

Bouillabaisse € 9,00 

(Voorzien van vis - lookbroodje - rouille)  
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