(Tafels meer dan 6 personen. Max 4 verschillende gerechten)

Pannekoeken en wafels
Enkel van 14 u Tot 17 u

Met Bloem suiker

€ 3.50

Met Bruine suiker

€ 3.50

Met Blonde suiker

€ 3.50

Zonder suiker

€ 3.25

Supplement Slagroom

€ 0.75

Supplement Ijs

€ 1.50

Supplement Ijs suikervrij(Stevia)

€ 1.50

Supplement verse chocoladesaus

€ 1.50

Supplement aardbeien (Seizoen)

€ 3.50

Supplement Vers fruit

€ 5.00

Supplement banaan

€ 3.00

Supplement bresilienne nootjes

€ 1.50

Supplement Confituur(naar keuze)

€ 1.00

Supplement advocaat

€ 3.50

Supplement caramel

€ 1.50

Supplement Boter

€ 0.75

Supplement Kandijsiroop

€ 1.00

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

(Tafels meer dan 6 personen. Max 4 verschillende gerechten)

Snacks
Alle snacks verkrijgbaar tot 17u
Snacks
Croque monsieur enkel

€ 7,50

Croque monsieur dubbel

€ 8,50

Croque madame

€ 8,50

Croque madame dubbel

€ 10,50

Croque hawaii

€ 8,50

Croque hawaii dubbel

€ 10,50

Croque bolognaise

€ 10,50

Croque bolognaise dubbel

€ 12,50

Uitsmijter

€ 9,00

Boerenomelet

€ 10,00

Spaghetti (doorlopend verkrijgbaar)

€ 12,00

Broodjes (Al onze broodjes zijn met Steengebakken stokbrood)
Stokbrood smos (ham & kaas)

€ 6,50

Stokbrood Kaas

€ 6.50

Stokbrood Ham

€ 6.50

Stokbrood Brie met honing en appel

€ 8.50

Stokbrood gerookte zalm

€ 8.50

Stokbrood Geitenkaas met honing en appel

€ 8.50

Bent u met een grote groep bv: fietsers of wandelaars enz…
Kan u steeds telefonische bestellen om lange wachttijd te vermijden
(Alle producten worden bij ons elk weekend vers aangeleverd, dus helaas op is op)

(Tafels meer dan 6 personen. Max 4 verschillende gerechten)

Versnaperingen ( Doorlopend verkrijgbaar)
Portie mix kazen klein

€ 7,50

Portie mix kazen groot

€ 14,00

Portie bitterballen (15 stuks)

€ 7,50

Portie Inktvisringen (20 stuks)

€ 7.50

Portie Kippenboutjes (15 stuks)

€ 10.00

Portie Loempia (15 stuks)

€ 7,50

Portie mix (klein, 15 stuks)
(o.a.frikandel. bitterbal, kipnuggets enz…

€ 7,50

Portie mix (groot, 40 stuks)
(o.a.frikandel. bitterbal, kipnuggets enz

€ 16,50

Portie mix salami klein

€ 7,50

Portie mix salami groot

€ 14,00

Portie mix salami en kazen 1

€ 14,00

Plankje met boerenham + 250 gram met mosterd en brood

€ 9,50

Bordje van het huis mix kazen mix salami mix warme hapjes
(50 stuks) Zeer groot bord ideaal voor groep

€ 35,00

Vegetarische groenten balletjes(8stuks)

€ 9,00

Bitterballen ( gemaakt mee La trappe bier) (8stuks)

€ 9,00

Lookbroodjes Krokant gebakken met steengebakken Brood (6 stuks)

€ 6,50

Groot tapas Bord (Enkel

op Bestelling één dag van te voor

omdat bereiding veel tijd vraagt) ( 8 tot 10 personen)

€ 35,00

Olijven,diverse kazen,diverse salami’s ,diverse ham,Lookboter van het huis,verschillende
soorten tapanade’s lekker Steengebakken brood enz…

Vraag u saus naar keuze inbegrepen in de prijs

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

(Tafels meer dan 6 personen. Max 4 verschillende gerechten)

Kindergerechten

Kinderspaghetti

€ 7,50

Frikandel met verse frietjes

€ 7,50

Frikandel 2 stuks met verse frietjes

€ 8,50

Viandelle met verse frietjes

€ 9,00

Hamburger met verse frietjes

€ 7,50

Biefstuk (100 gr.) met verse frietjes

€ 9,50

Kipreepjes met verse frietjes

€ 7,50

Vissticks met verse frietjes

€ 7,50

Kipnuggets met verse frietjes

€ 7,50

Stoofvlees met verse frietjes

€ 9,00

Vol au Vent met verse frietjes

€ 8,50

Kaaskroket 1 stuk met verse frietjes

€ 7,50

Garnaalkroket 1 stuk met verse frietjes

€ 9,00

Gehakt balletjes in tomatensaus (vers) met verse frietjes

€ 8,50

Vegetarische Groenten kroketjes met verse frietjes

€ 9,00

Groentjes naar keuze appelmoes/warme groentjes/salade

Vraag naar u saus inbegrepen in de prijs

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

(Tafels meer dan 6 personen. Max 4 verschillende gerechten)

Salades
Salade ’t Polderhuis

€ 21,00

Met warme geitenkaas in een krokant jasje van gedroogde ham met appel en honing

Salade caesars

€ 21,00

Met gebakken kip, ansjovis en parmigamo schilfers

Salade Royale

€ 23,50

Met grijze garnaaltjes, gerookte zalm en gebakken spekjes

Salade oriëntaal

€ 23,00

Met gebakken scampi in kurkuma, ui, prei en sojascheutjes

Salade de luxe

€ 24,50

Met gebakken scampi in de look, gerookte zalm, grijze garnalen
Artisanale garnaalkroket

Salade geitenkaas

€ 21,00

Bereid met koude geiten kaas,tomaatjes,rode ui,vinigrette van basilicum limoen en honing

Salade Ganda ham & Meloen

€ 21,00

Met diverse meloen en gandaham

Al onze salades worden geserveerd met steengebakken brood
Supplement Verse Handgesneden Frietjes

€ 2,00

Soepen
Huisgemaakte Tomatensoep op oma’s wijze

€ 6,00

Huisgemaakte Dagsoep volgens inspiratie van de chef

€ 6,00

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

(Tafels meer dan 6 personen. Max 4 verschillende gerechten)

Voorgerechten
Escargots (Gekweekt in langdorp Slakkenhof)
Gegratineerd in lookboter
Op provinciaalse wijze

9 stuks/ €13,50/ 25 stuks € 24,00
9 stuks/ €13,50/ 25 stuks € 24,00

Scampi bereiding naar u keuze:
€ 17,00
*’t polderhuis lichte curry saus met groentjes van het seizoen
*In de lookboter
*In de room of Lookroom
(allen 6stuks zee water grote Black tijger garnalen)
*Provençaalse wijze
*met groene asperge in kurkuma roomsaus of Natuur in olijf olie
*Pikant met diverse groetjes van het seizoen
Tomaat garnaal in een nieuw jasje

€ 18,00/26

Tomaat, grijze garnalen, sla

Carpaccio van gerookte zalm

€ 16,00/24

Gerookte zalm met salade, balsamico crème, gebakken pijnboompitten, parmigamo

Carpaccio van rund

€ 18,00/26

Van de schouder (streekproduct) van Joeri van Loo Moerbeke-waas

Artisanale Kroketten:
Garnaal kroketten (grijze garnalen)
Kaas kroketten
Duo van garnaal en kaas kroket
Parma kroketten met parma ham
Vegetarische kroketjes ( 3 stuks)

2 stuks €14/ 3 stuks
2 stuks €11/ 3 stuks

€ 19,00
€ 15,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 11,00

Vegetarisch
Volgens inspiratie van de chef (gewokte groenten)

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

€ 13,00

(Tafels meer dan 6 personen. Max 4 verschillende gerechten)

Visgerechten
Huisgemaakt vispannetje (minimum 30 min)

€ 24,50

Romig sausje in een stevige bouillon van tarbot met vis van het seizoen en garnaaltjes

Noordzee tong
Krokant gebakken zeetong in roomboter en geserveerd met citroen +/_500 gr
Paling (Minimum 20 min)
*Krokant gebakken paling ( 400 gr) geserveerd met verse tartaar en sla
*In het groen (400gr) netto
*In de room (400 gr) netto
*Provinciaalse wijze (400 gr )netto
*’t Polderhuis (romige groene kruidensaus met grijze garnaaltjes (400 gr)

€ 31,00

€ 29,00
€ 31,00
€ 31,00
€ 31,00
€ 35,00
Paling waar wij mee werken is nog wilde Nederlandse paling de smaak
spreekt voor zich
Scampi keuze uit volgende bereidingen:
€ 26,00
*’t polderhuis licht currysausje met groentjes van het seizoen (10st)
* In de lookboter (10st)
* In de room (10st) of lookroom (allen 10 stuks zee water grote Black tijger garnalen)
* In Provençaalse wijze (10st)
* Met groene asperge in kurkuma roomsaus of natuur in olijf olie (10st)
*Pikant met diverse groentjes van het seizoen (10st)
Vraag naar de vis van de week

ieder week serveren wij u iets anders
Wij werken Steeds met Verse vis
Verse Kreeft 100 gr
Gemiddelde kreeft 650 a 750 gr +/- +/Enkel op bestelling (bereiding naar keuze)
(Keuze uit verse Handgesneden frietjes, pasta, rijst, puree, kroketjes)

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

€ 8,00
€56,00

(Tafels meer dan 6 personen. Max 4 verschillende gerechten)

Vleesgerechten
Al onze sauzen worden vers bereid
Gebakken Schouderbiefstuk wit/blauw +/-350gr. keuze uit:
(Streekproduct Van Joeri van Loo uit Moerbeke-waas)

*Pepersaus,

*champignonsaus, *Verse béarnaisesaus, * gebakken champignons natuur

Ierse Rib-Eye +/- 350 a 400gr. Keuze uit:
*Pepersaus,

€ 23,00
€ 27,00

*champignonsaus, *Verse béarnaisesaus, * gebakken champignons natuur

Huisbereid stoofpotje Van Varkenswangen

€ 22,00

* bereid met (Streekbier Moerbeke Vos)
Huisbereide Vol au vent

€ 16,50

*Hoevekip met bolletjes gehakt, diverse paddenstoelen
“Surf and Turf” combinatie van vlees en schaaldieren

€ 27,00

*SchouderBiefstuk wit/blauw en gebakken gamba’s met huisbereide lookmayonaise
“Uit de wok”
*Kip gewokt met kurkuma,

€ 22,00
diverse verse groentjes van het seizoen Room of olijfolie

Vegetarisch

€ 18,50

*Mix van groentjes van het seizoen met een zuiderse licht pikante saus
*Mix van groentjes van het seizoen met groene pesto of curry roomsaus of natuurolijfolie
Omdat wij bijna alles vers maken hebben wij veel mogelijkheden en mogen jullie gerust een
suggestie geven wij maken het met veel plezier voor u daarna uiteraard genieten.

(Keuze uit verse Handgesneden frietjes, Verse: pasta, rijst, puree, kroketjes)
Alle gerechtjes worden geserveerd met salade en verse frietjes, heeft u allergieën,
vertel het ons, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

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

(Tafels meer dan 6 personen. Max 4 verschillende gerechten)

Desserts
*Coupe vanille

€ 7,50

*Coupe dame Blanche met verse chocoladesaus

€ 7,50

*Coupe Vanille met Caramelsaus

€ 7,50

*Coupe Brésilienne

€ 7,50

*Coupe Advocaat

€ 8,50

*Coupe Aardbeien (seizoen) Belgische

€ 9,00

*Coupe Vers fruit (Minimum 20 min)

€ 9,00

*Huisbereide chocolademousse

€ 9,00

*Crème Brulée

€ 7,50

*Huisbereide Appelstrüdel met ijs (Minimum 20 min)

€ 7,50

*Huisbereide Appelstrüdel met ijs met Calvados

€ 9,50

*Sorbet diverse smaken :

€ 7,50

(framboos, coco’s, Appel, Champange, limoen, meloen, Passie,mojito,gin,Perzik)
*Bananasplit met vanille en bananen ijs

€ 7,50

*Appel tarte tatin met ijs (Minimum 20 min)

€ 9,00

*Ijs Coctail (Limoncello met bol citroen sorbet

€ 7,50

*Dessertbordje van de chef(Minimum 20 min)

€ 12,50

*Nu ook suiker vrij ijs(Stevia) Vanille verkrijgbaar
Vraag het en wij kunnen u ijsje vervangen met suikervrij ijs geen extra prijs

Kinderijsjes
Hoorntje of zelf uit te kiezen naar keuze vooraan aan de bar
+ Snoepje naar keuze zelf uit te kiezen

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

€ 2,50

(Tafels meer dan 6 personen. Max 4 verschillende gerechten)

Suggestie:

Hoofdgerecht
Wilde Eend

€ 29,00

Kort gebakken wilde eendenborst filet
Zalfje van pastinaak diverse seizoen groenten en bospadenstoelen
Met een licht zoete saus en verse kroketjes

Patrijs

(Wegens niet vele vangst niet altijd voorradig)
Filet van patrijs
Zalfje van pastinaak diverse seizoen groenten en bospadenstoelen
Met saus en Rösti aardappel

€ 32,00

Snoekbaars

€ 29,00

Op vel gebakken snoekbaars filet
In de wok gebakken seizoen groenten
Met een romige dragonsaus

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

