Wat schaft de pot “in uw kot”?

Afhaalmenu
Vrijdag 15, zaterdag 16 & zondag 17 januari
(enkel op bestelling)
Hapje
Zalm
Tartaar / zure room
Kalfsfilet pur

Wortel / erwt / krielaardappel
-

Blauwe bes

Mascarpone / meringue

€36.00

Suggestiewijn bij de tartaar van zalm:
Wijndomein Aldeneyck Pinot Blanc €18.50

Suggestiewijn bij de kalfsfilet pur:
Juan Gil Yellow Monastrell €15.00

Praktisch
Bestellen van ons menu kan tot donderdag 18.00u, enkel via sms of whatsapp 0497885575 of via mail info@grevenhuis.be
Vermeld bij je bestelling je naam, telefoonnummer en afhaaldag.
Betalen kan met Bancontact of Payconiq.

Afhaalgerechten
Op bestelling
(1 dag van tevoren te bestellen a.u.b.)
Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag
Tartaar van Haspengouws rund
Will’s Magic Pickles / slaatje / aardappeltjes gegaard in ganzenvet €22.00

Rogvleugel
Kappertjes / peterselieaardappel €24.00

ENKELE van onze afhaalgerechten in de koeltoog van onze winkel
woensdag tot zaterdag 11.00-19.00
zondag 11.00-13.00
maandag en dinsdag enkel op bestelling

Kalfsfilet pur
Wortel / erwt / krielaardappel €24.50

Varkenswangetjes
Gravin Agnes van Loon bier / Haspengouwse mosterd / Loonse bramenstroop / krieltjes €22.00

Smokkelhinneke

Kippenborstfilet / grotchampignons uit Kanne / kweepeerjam / Chardonnay Blauw Genoels-Elderen /
spek / zilverui / aardappel €19.50

Noordzeetong
Compote van tomaat/ basilicum / aardappeltjes gegaard in ganzenvet €28.50

Choucroute “Royal”

Hammetje / rookworst / Breydelspek / zuurkool / puree /
Haspengouwse mosterd €20.00

Witloofrolletjes
Breydelham / kaassaus / aardappelpuree €15.00

Risotto
Witloof / erwt (veggie) €19.50

En nog veel meer...!

Wijnen & streekproducten
Onze winkel is tijdens de afhaalmomenten ook geopend
voor een lekker ﬂesje wijn en meer!

Wijnen
Streekwijnen uit Limburg
Wijnkasteel Genoels-Elderen
Domein Cuvelier Borgloon
Wijndomein Kitsberg Heers
Wijndomein Gloire de Duras Sint-Truiden
Wijndomein Aldeneyck Maaseik
Domein Hoenshof Borgloon
Domein Pietershof Teuven

-

Streekwijnen uit Hageland
Wijnkelder Kluisberg Bekkevoort

Streekwijnen uit Maastricht
Wijnbouwer Apostelhoeve

Wijnen en olijfolie
Sting - Domein Il Palagio

Franse en Spaanse wijnen
Streekproducten
Will’s Magic Pickles: eigen huisgemaakte pickles
Haspengouwse mosterd van Hugo Jacobs uit Kozen
Maes Meestermengeling koﬃe uit Hasselt
LAM gin met een toets van Jonagold

