Koude gerechten

MENU

gegarneerd met verse groenten

gegarneerd met verse groenten

€ 15
Een snelle hap: Gandaham met peertjes en Pas
de bleukaas (Het Hinkelspel) en brood (Bakkerij Himschoot)
Ambachtelijk brood (Bakkerij Himschoot) met keuze
uit: ham, worst of kaas
Salade “Het Groot Vleeshuis” met ham, kaas en
vinaigrette (De Lelie)

€ 13

Typisch Gents: Boterham met “Uufflakke” met
mosterd, uitjes en augurkjes (Camp’s)

€ 12

€ 14

Seizoenssuggesties
Witte worst (Noyen) met Breydelspek,
appeltjes, gebakken krieltjes en slaatje
Zie suggestiebord voor:
Streekgerecht van de dag
Toast van de maand
Salade van de maand

€ 13

€ 12
€ 12
€ 15

Desserten
Verwenbordje met Oost-Vlaamse zoetigheden
Geraardsbergse mattentaart
Aalsterse vlaai
Koffie (Hoorens) met mattentaart
Koffie (Hoorens) met vlaai
Bekertje ijs vanille of chocolade (Ijsster)
Glas ijs chocolade-brownie of yoghurt-rood
fruit (Ijsster) (incl. glas)
Verwenkoffie of –thee of chocolademelk
kannetje koffie of thee met advocaat, stuk
mattentaart, vlaai, praline & marsepein
(Supplement slagroom € 0,50)

Keuken open tot 15 uur,
tijdens het weekend tot 16 uur.
Vragen over allergenen?
Raadpleeg onze medewerkers.

Warme gerechten

€6
€ 3,5
€ 3,5
€ 5,5
€ 5,5
€4
€6
€8

Een goede middag: Dagverse soep met brood,
ham (Superano, Breydel), kaas en slaatje
Dagverse soep met brood
Toast met Breydelham en kaas
Toast “Groot Vleeshuis” met tomaat en spiegelei
Omelet natuur met brood
Omelet met Breydelspek, ham of kaas

€ 14
€5
€ 10
€ 12
€ 10
€ 12

Artisanale kroketten (Garka) met Gandaham en
kaas (2 stuks)
Artisanale garnaalkroketten (2 stuks)

€ 14

Gefrituurde paardenlookworst (Noyen) met
gebakken spek en appeltjes
Warm geitenkaasje (Le Larry) met gebakken
Breydelspek & vinaigrette (De Lelie)
Warme Breydelham met (F. Tierenteyn) mosterdsaus
Gentse waterzooi met kip

€ 12

Glutenvrij
Balletjes in de tomatensaus en gekookte
aardappelen
Vegetarisch
Slaatje met (Le Larry) geitenkaas
Artisanale kaaskroketten (2 stuks)
Vegetarisch gerecht van de dag
Voor kinderen
Kipfilet of Breydelburger met appelmoes

€ 15

€ 15
€ 15
€ 16
€ 15
€ 14
€ 12
€ 15
€ 11

Ontbijt (enkel op zondag)
€ 14
Oost-Vlaams Ontbijt
1 koffiekoek, 1 pistolet & brood (bakkerij Himschoot),
chocopasta en confituur (Rabeko) & boter + sneetje
ham en kaas met keuze tussen koffie, thee of
chocolademelk
Uitbundig Uitgebreid Ontbijt		
€ 17
bovenstaand ontbijt met extra ham en kaas, omelet
of spiegelei, fruitsap en keuze tussen kannetje
koffie, thee of chocolademelk

Alcoholische dranken

Borrelhapjes
geserveerd met F. Tierenteyn mosterd

€7

Proeverij van diverse worstjes
(Ganda worst, Karnex en paardenlookworst Noyen)

€7

Proeverij van diverse kazen
(Vierhoekhoeve, Het Hinkelspel, Le Larry)

Proeverij van diverse vleeswaren
(Superano-, Ganda- en Breydelham, Gentse kop)
Ontdekking van kazen en vleeswaren

€8
€ 14

Bieren op vat (33 cl) - hoge gisting
Augustijn (Blond, Brouwerij Van Steenberge)
Ename blond (Blond, Brouwerij Roman)
Tripel Karmeliet (Blond, Brouwerij Bosteels)
Buffalo Bitter (Blond, Brouwerij Van Den Bossche)
Floris Kriek (25cl) (Kriek, Brouwerij Huyghe)

(Blond, Brouwerij Huyghe)

Streekbier van de maand op vat
Streekbier van de maand met borrelhapje

€4
€4
€4
€4
€ 3,6

€ 4,3
€ 4,3
€ 4,3
€ 4,3
€ 4,3
€ 3,6
€ 3,5
€6

Frisdranken
Eaulala bruisend/plat water – 20 cl
Eaulala bruisend/plat water – 50 cl
Eaulala bruisend/plat water – 75 cl
Appelsap of appel-sinaasappelsap (Verhofstede)
Appelsap met zwarte bessen (Verhofstede)
Limonade sinaas of citroen (Straalbronnen)
Chocolademelk of melk (koud, Pur Natur)

€4
€ 15
€ 6/25
€ 6/25
€ 6/25
€ 4,5
€4

O’de Flander graanjenevers

O’de Flander is een kwaliteitsjenever, vervaardigd in Oost-Vlaanderen, op

Bieren op fles (33 cl) - hoge gisting
Delirium Tremens (Blond, Brouwerij Huyghe)
Gentse Strop (Blond, Brouwerij Roman)
Gentse Tripel (Blond, Brouwerij Van Steenberge)
Pater Lieven Bruin (Bruin, Brouwerij Van Den Bossche)
Pauwel Kwak (Amber, Brouwerij Bosteels)
Glutenvrij bier – Mongozo Premium Pils

Glas droge Jonagold appelwijn 11% (Berckelaer)
Droge Jonagold appelwijn 75 cl (Berckelaer)
Witte wijn (alternerend Dorrebeek/Nobel) - glas/fles
Rosé wijn (Wijndomein Nobel) - glas/fles
Rode wijn (Landgoed Dorrebeek) - glas/fles
RoomeR vlierbloesemaperitief 15%

€ 2,2
€ 4,5
€6
€ 2,4
€ 2,4
€ 2,2
€ 2,4

basis van graanalcohol en met een minimum alcoholgehalte van 35 %

Ons assortiment: Balegemse, Bobke, Braeckman, De
Stoop, Dirk Martens, Filliers, Mertens, Rubbens en Thyssen

Fruit- & creamjenevers
Citroenjenever (Rubbens)
Appeljenever (Filliers)
Vanillejenever (De Klok)
Chocoladejenever (De klok)

€ 3,5

Advocaat
De Stoop 15%
De Klok 18%

€ 4,5

Warme dranken
Koffie (Hoorens) met praline
Koffie Deca (Hoorens) met praline
Kannetje Koffie (Hoorens) met praline
Mokka (Hoorens) met praline
Dubbele Mokka (Hoorens) met praline
Koffie Verkeerd
Cappuccino
Verse thee (Hoorens) Earl Grey of rozenbottel
Merelbeekse koffie, op basis van O’de Flander
graanjenever De Stoop

€ 2,5
Warme melk (Pur Natur)
€ 2,8
Warme chocolademelk (Pur Natur)
Koffie ‘Groot Vleeshuis’ (+ijs Ijsster, advocaat, slagroom) € 6

Gratis wifi: _Het Groot Vleeshuis Free Wifi

Lekker Oost-Vlaams

Vraag de code voor het toilet

Het Groot Vleeshuis is een ambassadeur van Lekker Oost-Vlaams,
promotor van Oost-Vlaamse streekproducten

Openingsuren
Open van dinsdag t.e.m. zondag: 10.00u tot 18.00u
Reservatie voor groepen: 09 223 23 24

€ 2,5
€ 2,5
€ 3,5
€ 2,5
€ 3,5
€ 2,8
€ 2,8
€ 2,8
€6

Streekproductenwinkel
Streekproducten in dit menu zijn ook te koop in de
streekproductenwinkel van Het Groot Vleeshuis

Het Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten is een realisatie van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw met de steun van de
Provincie Oost-Vlaanderen
Groentenmarkt 7 | 9000 Gent | T 09 223 23 24 | info@grootvleeshuis.be | www.grootvleeshuis.be

