Polderhuis afhaal gerechten
Elke dag van 11u tot 13u en van 17u tot 19u
één dag van te voor bestellen aub
Alle gerechten zijn bereid en worden koud afgehaald
Enkel even in een voorverwarmde oven van 180° of micro zou eenvoudig is het
Levering aan huis(GRATIS) is mogelijk van 11 tot 17u +/-straal 15 km.

Voorgerechten:
Soep van de dag 0,5l
Gebakken foie gras met appel crumbel van vijg en noten
Scampi:room-look-lookroom-provençaals-polderhuis(curry)-pikant (6st.)
Escargots in huisbereide lookboter
Ravioli van spinazie en ricotta in een romige saus van truffel (vegetarische)
Tomaat garnaal (2 kleinere kwaliteit tomaten met grijze garnalen)
Verse carpaccio van hert met foie gras en truffel mayonaise
Verse carpaccio van rund (streekproduct joeri van loo)
Verse (echte) tongrolletjes in witte wijnsaus (3stuks)
Garnaalkroketten panko 40% grijze garnalen (2st. ) diepgevroren
Secretokroketten (7 weken gerijpt vlees een ware smaakbom) (2st.)diepg.
Kaaskroketten (2 verschillende smaken) (2st.) diepgevroren(vegetarische)
Wildkroketten (van hert) 2stuks
Pot huisbereide lookboter +/- 0,5l

€3
€ 16
€ 13,50
€ 10,50
€ 11
€ 13,50
€ 18
€ 14,50
€ 14
€ 13
€ 13
€9
€ 13
€ 10

Coctails van het huis 0,25ml (oranje-rood-blauw-groen-geel)
Home made gin (herfststijl icl.tonic)

€ 7,5
€9

Cava van het huis L'anea spanje penedes 0,75l

€ 13

Huiswijn wit Côtes de gascogne (fris en fruitig toch een droge afdrong)
Witte wijn Rully josef drouhin bourgogne (droge wijn toppertje)
Witte wijn Luc pirlet chardonnay barrique (droge wijn lekker bij paling)

€ 13
€ 28
€ 18

Huiswijn rood portugal dao,vijf verassende druiven(volle en fruitige wijn)
Rode wijn Barbera D'alba italie (toegankelijke wijn)
Rode wijn Le plan GT-C Rhône (krachtige wijn idiaal bij wild, rood vlees)
Rode wijn Le plan GT-G Rhône (krachtige wijn idiaal bij wild, rood vlees)
Rode wijn Le plan GT-S Rhône (krachtige wijn idiaal bij wild, rood vlees)

€ 13
€ 23
€ 26
€ 29
€ 29

Hoofdgerecht vis:
Paling (Echte verse wilde rivierpaling als kenner smaak je het verschil):
Gebakken
€ 25
Room met prei
€ 27
Groen met verse kruiden
€ 27
Provençaals
€ 27
Polderhuis (groene versie met room en grijze garnalen)
€ 29
Vispannetje (minstens 7 verschillende soorten vis)
€ 19,70
Scampi:room-look-lookroom-provençaals-polderhuis(curry)10 st.
€ 20,90
Snoekbaars filet met prei puree en diverse bospaddenstoelen romigesaus
€ 26
Salade gerookte zalm en grijze garnalen en scampi
€ 19,70
Gamba's in de huisbereide lookboter 9 st. (zeer lekker met pasta pesto)
€ 23
Verse kreeft +/- 500 gr. Gegratineerd in de huisbereide lookboter( groter kan) € 29
Verse(echte tongrolletjes) in witte wijnsaus (6 stuks)
€ 26
Tagliatelle met verse zalm en broccoli in een romige truffelsaus
€ 22
Verse baby lotte in een zuiderse saus licht getomateerd met aardappelpuree € 27

Bedankt om ons te steunen dankzij jullie zijn we hier nog!!!

Polderhuis afhaal gerechten
Elke dag van 11u tot 13u en van 17u tot 19u
één dag van te voor bestellen aub
Alle gerechten zijn bereid en worden koud afgehaald
Enkel even in een voorverwarmde oven van 180° of micro zou eenvoudig is het
Levering aan huis(GRATIS) is mogelijk van 11 tot 17u +/-straal 15 km.

Hoofdgerecht vlees:
Stoofpotje van 7 soorten wild met herfstgarnituur en amandelkroketjes
€ 28
Herten filet met herfstgarnituur en amandelkroketjes en stevige portosaus € 29,50
Stoofpotje van haas,gekarameliseerd grondwitloof,peertje in veenbessensaus€ 31
Schouderbiefstuk saus naar keuze (streekproduct joeri van loo)
€ 19,50
Surf en turf (schouderbiefstuk met gamba's) en huisbereide lookboter
€ 22,50
Cote a los+/- 1.25kg.saus naar keuze(streekproduct joeri van loo) 1 a 2 pers. € 29
Ribbetjes huisgemarineerd
€ 19,50
Varkens wangetjes (stoofpotje boter mals)met gouden carolus
€ 17,50
Vol au vent (waar veel kip in zit)
€ 16
Verse carpaccio van hert met foie gras en truffel mayonaise
€ 28
Verse carpaccio van rund (streek product van joeri van loo)
€ 20,90
Salade geitenkaas met fruit (vegetarische)
€ 19,70
Kip uit de wok met curry/room met allerlei groentjes van het seizoen
€ 17,50
Balletjes in tomatensaus huisbereid
€ 13
Escargots in de huisbereide lookboter 25 st.
€ 19,50
Verse huisbereide spaghetti bolognaise
€ 12
Alles word geleverd met verse groentjes en aardappelgerechten naar keuze
Al onze sauzen zijn huisbereid en naar jullie keuze, alles is inbegrepen 6% BTW

Kindergerechten :
Balletjes in tomatensaus
Vol au vent
Stoofpotje van varkenswangen boter mals
Schouderbiefstuk
Verse hamburger
Frikandel
Viandel
Kipnuggets
Kaaskroketten
Ribbetjes
Spaghetti bolognaise

€7
€7
€7
€7
€7
€7
€7
€7
€7
€7
€7

Desserts:
Mousse en crumble van caramel in vorm van een appel
Rijstpap
Chocomousse met callebaut chocolade
Bavarois van framboos met caramel crumble
Tiramisu
Crème met zeste van lemoen met fruit

€ 8,50
€5
€ 7,25
€6
€ 7,25
€ 7,25

Bedankt om ons te steunen dankzij jullie zijn we hier nog!!!

