Afhaalmenu

€ 40.00

Vrijdag 30 april,
zaterdag 1 & zondag 2 mei
(enkel op bestelling)

Hapje

Suggestiewijn bij het
gerookt zalmhaasje:

Gerookt zalmhaasje

Puglia A6mani Bianco Salento
Chardonnay € 15.50

-

Asperges / slaatje / bloedappelsien

-

Coquelet à l’estragon
Haantje met dragon / grotchampignons uit Kanne /
krielaardappel

-

Panna cotta
Passievrucht / pistache

Suggestiewijn bij
het haantje:
Calatayud La Multa Garnacha

€15.00

Afhaalgerechten
Woensdag en donderdag open van 17.00u - 19.00u
Vrijdag en zaterdag van 11.00u - 19.00u
Zondag van 11.00u - 13.00u
(Maandag en dinsdag enkel op bestelling, afhalen van 17.00u - 19.00u)

In april kunnen onze gerechten ook warm afgehaald worden, zo kan u genieten
op uw kamer in uw B&B of hotel tijdens uw verblijf in het mooie Borgloon.

• Voorgerechten

Gerookt zalmhaasje
Asperges / slaatje / bloedappelsien €14.00

Tartaar van Haspengouws rund
Haspengouwse mosterd uit Kozen/ Will’s Magic Pickles €14.00

• Hoofdgerechten

Witte heilbot
Fijne groentjes / kreeftensaus / aardappel € 25.00

Jong haantje
Grotchampignons uit Kanne / dragon / gebakken krieltjes € 22.00

Afhaalgerechten
Waterzooi “à la Flamande”
Kip / witte en groene asperges / aardappel €24.00

Gegrilde Black Angus entrecôte
Jonge wortel / Will’s Magic Pickles / aardappelgratin €25.50

Risotto
Witte en groene asperges / Vegetarisch €19.50
En nog veel meer...
1 DAG OP VOORHAND TE BESTELLEN:

Tartaar van Haspengouws rund

Haspengouwse mosterd uit Kozen / Will’s Magic Pickles /
slaatje / aardappeltjes gegaard in ganzenvet €23.00

Praktisch
Woensdag en donderdag open van 17.00u - 19.00u
Vrijdag en zaterdag van 11.00u - 19.00u
Zondag van 11.00u - 13.00u
(Maandag en dinsdag enkel op bestelling, afhalen van 17.00u - 19.00u)

In april kunnen onze gerechten ook
warm afgehaald worden, zo kan u genieten op uw kamer in uw B&B of
hotel tijdens uw verblijf in het mooie Borgloon.

Bestellen?
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.

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

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

