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Koude hapjes
Wrap zalm / Italiaans  € 2,00
Mini tomaat garnaal  € 2,00
Ham Meloen   € 2,00
Brie met nootjes en appeltjes  € 2,00
Watermeloen met feta en balsamico  € 2,00
Carpaccio bonbons met truffelmayonaise  € 2,00
Mousse van doperwten en serrano  € 2,00
Sateetje met scampi, ananas en curry  € 2,00
Geitenkaasje op krentenbrood en compote  € 2,00
Assortiment van 5 hapjes  € 9,50

Warme hapjes
Assortiment warme hapjes (15 stuks)  € 22,50
Mini garnaal- en kaaskroketjes (10 stuks) €   8,00
Bruschetta Italiaans per stuk €   2,00
Schelpje met coquilles  €   1,75
Huisgemaakte hapjes  €   1,50

(kaas – kaas/hesp – pizza – videe - vegetarisch
Mini videe garnaaltjes  €   1,70
Worstenbroodje  €   1,00

Bordhapjes 
Carpaccio met garnituur   €   4,00
Torentje van krab en avocado   €   4,50
Zalm klassiek met kruidenkaas   €   4,50
Vitello Tonnato    €   4,00

Voorgerechten
Koud
Carpaccio van Runds met garnituur   € 11,50
Gerookte eendenborst met garnituur   € 10,50
Trio van gedroogde hespen met duo van meloen   € 11,25
Trio van terrines met confituur   €   9,25 
Garnaalcocktail                                                        

Warm
Sint Jacobsschelp Prestige (190 gram)   €   9,90

(4 vruchten in witte wijnsaus en groentjes in natuurschelp)
Scampipannetje met rijst en groentjes   €   7,60
Vispannetje   €   8,00
Artisanale kaaskroket   €   1,80
Artisanale garnaalkroket   €   4,40
Artisanale wildkroket   €   3,00

 

dagprijs



Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes   €   5,10 liter
Groentensoep    €   4,90 liter
Knolseldersoepje met honingpeer en blauwe kaas   €   7,30 liter
Aardpeer-Pastinaaksoep met Pancetta crumble   €   7,30 liter
Boschampignonsoep   €   7,20 liter
Broccolisoep met rauwe hesp   €   6,90 liter
Vissoep Bretoens   €   8,40 liter

Hoofdgerechten
Vlees
Vol au Vent   € 13,80 /kg
Hertenragout   € 26,90 /kg
Stoofpotje everzwijn  € 27,40 /kg
Coq au vin    € 25,40 /kg
Konijnstoofpotje met pruimen  € 24,60 /kg
Vegetarische gerechten op aanvraag

Vis
Scampi rode curry  € 33,90 /kg 
Tongrolletjes in kreeftensaus  € 30,60 /kg
Visserspotje   € 29,90 /kg

(zalm/tongrol/kabeljauw in een sausje met vers gestoomde groentjes)
Tongrolletjes op Oostendse wijze  € 30,60 /kg

(grijze garnalen, champignons en witte wijnsaus) 

Aardappelproducten
Aardappelkroketjes  € 0,30 stuk
Amandelkroketjes  € 0,45 stuk
Aardappelpuree  € 7,00 /kg
Gratin Dauphinois  € 4,80 /kg 

Bijgerechten
Appeltjes Veenbes  € 19,50 /kg
Broccolipuree / Spinaziepuree / Wortelpuree €   8,00 /kg
Gemengde groentenschotel (per persoon) €   5,00 /stuk
Zoete aardappelpuree €   6,60/kg
Bonenrolletjes met spek  €   0,90 /stuk

Specialiteiten
Foie gras Canard bokaal 30 gram  € 18,60/stuk
Foie gras Canard met vijgen bokaal 50 gram  € 16,50/stuk 

dagprijs



Menu 1 
€ 28,50/pp

Tomatenroomsoep met balletjes 


Kaas- en garnaalkroketje


Kalkoennootjes met veenbessen


Panacotta met fruit

Menu 2 
€ 32,00 /pp

Boschampignonsoepje


Vispannetje


Tongrolletjes op Oostendse wijze
OF 

Parelhoenfilet Grand Veneur (peertjes)


Chocolademousse

Menu 3  
€ 39,95 /pp

Sint Jacobsschelp Prestige
OF

Carpaccio


Aardpeer-pastinaaksoepje met pancetta crumble


Mechelse koekoek fine champagne
OF 

Kabeljauwhaasje met prei in witte wijnsaus


Kaasbordje van het huis
OF

Dessertbordje

Kindermenu
€ 15,00 /pp

Tomatensoep met balletjes
OF 

Kaaskroketje


Koninginnehapje
Of

Balletjes in tomatensaus


Chocolademousse of kidsijsje

Vegetarisch menu op aanvraag

Menu’s 
(minimaal per 2 personen te bestellen)

Alle menu’s worden geserveerd met 4 soorten groenten 
en de keuze uit kroketjes, pureepatatjes of gratin dauphinois.



Menu 2 
€ 32,00 /pp

Boschampignonsoepje


Vispannetje


Tongrolletjes op Oostendse wijze
OF 

Parelhoenfilet Grand Veneur (peertjes)


Chocolademousse

Tapasschotel

Tapasschotel aperitief
Een schotel met 2 soorten kaas, olijven, diverse gedroogde hespen, 
salami’s, andere gedroogde vleeswaren, ansjovis   € 9,75 /pp

Tapasschotel hoofdgerecht
Standaard tapasschotel uitgebreid met tapenades, balletjes, paté 
en kazen geserveerd met brood € 19,90 /pp

Tapas hoofdgerecht met crudité
Tapasschotel hoofdgerecht aangevuld met groentjes en dipsausjes  € 21,80 /pp 

Buffetten 
Geserveerd met diverse broden

Italiaans buffet (vanaf 6 personen)       € 21,80 /pp
Trio van kaas: Taleggio, Blu di buffalo en Gorgonzola
Tomaat Mozzarella met basilicum, Carpaccio met olijfjes en Parmezaan
Mediterrane Pasta, Pasta Pesto, Parmaham met meloen,
Selectie van diverse Italiaanse charcuterie

Koud buffet 1 (vanaf 2 personen)       € 20,20 /pp
Tomaat garnaal, gevulde eitjes, hespenrolletjes, varkensgebraad, 
tomaat mozzarella, rosbief, gerookte zalm, aardappelsla, 
ham-meloen, tonijn met perzik, tartaar, cocktail, mayonaise, 
pastasalade en diverse groentjes 

Koud buffet 2 (vanaf 2 personen)       € 29,60 /pp
Idem zoalsKoud buffet 1 aangevuld met gerookte forel, gerookte 
heilbot, komkommersla, Serrano-ham met Parmezaan en 
pijnboompitjes en vegetarische pasta.

Luxe Koud buffet (vanaf 6 personen)       € 27,80 /pp
Carpaccio, Vitello Tonnato, tomaat garnaal, pastasalade, 
zalm klassiek, kabeljauwsalade, salade Serrano, meloen met 
gedroogde hesp en krabcocktail, diverse groentjes, 
aardappelsalade en sausjes

Visbuffet (vanaf 6 personen)        € 32,50 /pp
Gerookte forel, gerookte zalm, perzik met tonijn, tomaat garnaal, 
gepocheerde zalm, haring in ’t zuur, rivierkreeftensalade, 
kabeljauwsalade, aardappelsla, sausjes en groenten



Schotels
Kaasschotel standaard     Hoofdgerecht € 13,00 /pp
        Dessert  € 10,00 /pp 

Gedecoreerde kaasschotel met de gewone kazen zoals:
Rambol noten en kruiden, Brie, Camembert, Père Josephe, 
Cambozola, Chaumes, Chamois d’Or, etc...

Kaasschotel deluxe     Hoofdgerecht  € 15,90 /pp
        Dessert   € 12,00 /pp

Gedecoreerde kaasschotel met een variëteit van speciaal geselecteerde kazen.
Eventueel aangepast aan uw smaak. 

Vleesschotel      Standaard   € 11,00 /pp
        Deluxe   € 13,50 /pp

Gedecoreerde schotel met een variëteit van charcuterie en salades

Belegde broodjes (vanaf 10 stuks)
Belegde mini sandwich  € 1,45 /st
Belegde mini sandwich / pistolet luxe  € 1,65 /st
Belegde mini sandwich / pistolet speciaal   € 1,85 /st
Belegde sandwich / pistolet   € 2,00 /st
Belegde sandwich / pistolet luxe    € 2,30 /st
Belegde mini sandwich / pistolet speciaal   € 2,60 /st

Geschenkmanden
Verkrijgbaar op bestelling          vanaf € 15,00
(naar uw thema of met een gemengd assortiment)
In de winkel is een ruim aanbod van diverse geschenkmanden aanwezig. 

Wijnen
In onze winkel vindt u een selectie van Italiaanse, Spaanse en Franse wijnen. 

Ontbijtmanden
Een origineel cadeau!
Vraag naar deze formules in de winkel.



Desserten
Duo van chocolade  €   3,75
Panna cotta met rode vruchten    €   3,75
Tiramisu   €   3,75
Chocolademousse         €   3,75
 

Patisserie
Bavarois                 4 personen - € 20,00  /  6 personen - € 30,00
Madagascar: donkere chocolademousse met een hartje van vanille
 Framboosbavarois: mousse van frambozen met hartje van vanille
 Piemont: Lichte chocolademousse met caramel en hazelnoot
Woud Boomstam: Donkere chocolademousse met pecanootbiscuit 
                                 met gestoofde peren interieur

Biscuit            
Marsepein - Ganache - Slagroom en brésilienne noisette - Foret noir  
         4 personen - € 20,00  /  6 personen - € 30,00
Soireegebakjes           €   2,75
Petit fours            €   1,75
Macorons in doosje per 6         €   9,00
Macarons in doosje per 12         € 12,00
Gebakje voor kerst          €   4,70
Kerstboompje met een donkere chocolademousse en emulsie van framboos
Gebakje voor nieuwjaar         €   4,70
Hartje met melkchocolade en emulsie van rozen

Crème au beurre      4 personen - € 20,00  /  6 personen - € 30,00
Vanille - Mokka - Miserabel - Javanais
 
IJstaarten                 
Mokka, vanille en chocolade   € 6,00 /pp

Fruittaart met gemengd fruit     4 pers - € 20,00 / 6 pers - € 30,00
Nieuwjaarstaart (Piemonttaart versierd als klok)  4 pers - € 20,00 / 6 pers - € 30,00
Frambozentaart                 4 pers - € 20,00 / 6 pers - € 30,00
Aardbeientaart                 4 pers - € 20,00 / 6 pers - € 30,00
Bananentaart                 4 pers - € 20,00 / 6 pers - € 30,00
Rijsttaart                                                          4 pers - € 12,00 / 6 pers - € 15,00



Bestellen
uiterlijk 18 december  voor Kerst
uiterlijk 25 december  voor Oud & Nieuw 

Vleesschotels, kaasschotels en buffetten kunnen uiterlijk tot 1 dag op voorhand besteld 
worden.

Indien ’t Kasteeltje gesloten is, kunnen bestellingen doorgegeven worden 
via info@kasteeltjehingene.be. 
Bestellingen zijn pas definitief na bevestiging.

Bij de schotels kunt u altijd uw specifieke wensen aangeven en wij zullen deze dan 
verwerken op uw schotel.

Prijzen kunnen door de huidige marktsituatie wijzigen.

Openingstijden
Woensdag 21 december  7u30 tot 18u00
Donderdag 22 december  7u30 tot 18u00
Vrijdag 23 december   7u30 tot 13u30
Zaterdag 24 december   7u30 tot 16u00
Zondag 25 december   9u30 tot 11u00 (enkel afhalen bestellingen)
Maandag 26 december  7u30 tot 15u00
Dinsdag 27 december   7u30 tot 15u00
Woensdag 28 december  7u30 tot 18u00
Donderdag 29 december  7u30 tot 18u00
Vrijdag 30 december   7u30 tot 13u30
Zaterdag 31 december   7u30 tot 16u00
Zondag 01 januari   7u30 tot 13u30
Maandag 02 januari   7u30 tot 15u00

Onze winkel is gedurende de feestdagen gewoon geopend met het volledige
normale assortiment en enkele speciale artikelen voor de feestdagen.

Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u mooie feestdagen toe!

Het team van ’t Kasteeltje


