
Afhaalmenu

Vrijdag 16, zaterdag 17 
& zondag 18 april 
(enkel op bestelling)

Hapje
-
Tartaar van Schotse zalm
Zure room / dille

-
Jong haantje  
Primeurgroenten / dragon / gebakken aardappel

-

Tartelette 
Aardbei / rabarber

Suggestiewijn bij de
Schotse zalm: 

Puglia A6mani Bianco Salento 
Chardonnay € 15.50 

Suggestiewijn bij het 
jong haantje: 

Calatayud La Multa Garnacha  
€15.00  

€ 40.00



Schotse zalm 
Witte asperges / grijze garnaal / aardappelpuree   €24.50 

Witte heilbot  
Fijne groentjes / kreeftensaus / aardappel   €25.00

Roggevleugel 
Kappertjes / peterselieaardappel   €22.50 
 
Jong haantje 
Primeurgroenten / dragon / gebakken aardappel    €22.00  

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

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.



Balletjes in Loonse saus 
Aardappelpuree    €15.00 

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

Risotto  
Witte en groene asperges / Vegetarisch    €19.50 

Afhaalgerechten

En nog veel meer.....

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

1 DAG OP VOORHAND TE BESTELLEN:

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.

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)



Praktisch

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.

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.


