Afhaalgerechten:
Hoofdgerechten
Huisgemaakt vispannetje

€17.50

Wilde paling
- Krokant gebakken paling ( 400 gr) geserveerd met verse tartaar en sla

€21.50

- In het groen (4OO gr netto)

€23.00

- In de room (400 gr netto)

€23.00

- Provinciaalse wijze (400 gr netto)

€23.00

- ’t Polderhuis (romige groene kruidensaus met grijze garnaaltjes (400 gr netto)

€24,50

Scampi keuze uit volgende bereidingen:

€12 (6st) / €19 (10st)

- ’t polderhuis licht currysausje met groentjes van het seizoen (10st)
- In de lookboter (10st)
- In de room (10st) of lookroom
- In Provençaalse wijze (10st)
- Met groene asperge in kurkuma roomsaus of natuur in olijf olie (10st)
- Pikant met diverse groentjes van het seizoen (10st)
- Zuiderse licht pikante saus (10st)

Verse Kreeft

€44.00

Gegratineerd met lookboter, 650gr.

Escargots

€29.00

- Look (25 stuks)

€17.85

- Provinciale (25 stuks)

€17.85

Stoofpotje Van Wild

€22.00

6 verschillende soorten wild

€12.00

Vol au vent
huis gemaakt met hoeve kip

€16.50

Varkenswangen
Huisgemaakt met Grimbergen bier en verse frietjes

€22.00

Eend
met bospaddenstoelen en winter garnituur met verse kroketjes

€24.00

Hert filet
met bospaddenstoelen en winter garnituur met verse kroketjes

€12.00/persoon

Kalkoen gebraad
met diverse seizoengroenten en verse kroketjes

(Alle producten worden bij ons elk weekend vers aangeleverd, dus helaas op is op)

Afhaalgerechten:
Voorgerechten
Verse Kreeft

€16.90

halve kreeft gegratineerd in lookboter ± 250 gr.

Huisgemaakt vispannetje (klein)

€11.00

Tomaat garnaal

€11.50

Escargots
- Look (9 stuks)

€10.00

- Provinciale (9 stuks)

€10.00

Tapasbordje

€35.00

Voor 6 à 8 personen, heel mooie plateau met verschillende hapjes op kerst en nieuw gericht.

€13.00
€10.00

Kreeftesoep 1l
Bospaddenstoelensoep 1l

• Vegetarische gerechten kan via overleg
• Ook mensen met allergenen kunnen bij ons terecht

Alle verse frietjes, kroketjes, groentjes, brood zijn bijgeleverd en inbegrepen in de prijs.
Ook BTW 6% is inbegrepen in de prijs.
Alles word mee gegeven in Borden die enkel nog moeten opgewarmd worden, dus heel
gemakkelijk.
Enkel proper terug brengen zou fijn zijn!

Tel: 09 346 60 81 of mail polderhuis@polderhuis.be
Met de feestdagen graag tijdig bestellen A.U.B
Brasserie

’t Polderhuis
Kruisstraat 74 - 9180 Moerbeke-Waas

(Alle producten worden bij ons elk weekend vers aangeleverd, dus helaas op is op)

