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Restaurant- en afhaalmenu’s maart 2017
Restaurant Sterrenhof
Maandag 6 maart

Dinsdag 7 maart

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 20

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

Gemengde salade met ham en
gesauteerde kippenreepjes

Wortelroomsoepje met broodkorstjes

***
Bonne-Femmesoep

***
Taartje met gepocheerd ei, sojascheuten,
grijze garnalen en Hollandse saus

***
Varkensgebraad, geroosterde groenten en
gebraiseerde aardappelen

***
Gebraden kwartel met braaduitjes, champignons, spek en cocotteaardappelen

***
Keizerinnerijst

****
Flensjes “Mikado”

Donderdag 9 maart

Vrijdag 10 maart

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 20

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

Heldere ossenstaartsoep
Cocktail van grijze garnalen

***
Gegrilde zeeduivelmedaillon met asperges
en paprika, risotto met shiitake en lenteuitjes, krokant van zwarte olijven

***
Preisoep
***
Gebakken kippenbrochette, appel in de
oven en aardappelkroketten

***
Chateaubriand, saus met sjalot en oude
portwijn, courgette met gebakken oesterzwam, tomaat gevuld met spinazie,
gebakken witloof en kasteelaardappelen

***
Rijst op Vlaamse wijze

***
Flensjes “Suzette”

Afhaalgerechten: lokaal P007
Maandag 6 maart
Peterseliesoep met
Breydelham
***
Gebakken hamburger,
wortelen in de room en
gekookte aardappelen

Dinsdag 7 maart
Tomatensoep
***
Orloffgebraad met
champignonroomsaus,
waterkers en
aardappelkroketten
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Woensdag 8 maart
Kervelsoep
***
Gebakken kip met curry,
fruitgarnituur en rijst
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Restaurant Sterrenhof
Maandag 13 maart

Dinsdag 14 maart

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 20

Geïntegreerde proef keuken en zaal voor
de leerlingen van S6RK en S6H

Bouillonsoep met groentenreepjes
***
Roerei met garnalen en bieslook

Onze leerlingen serveren vandaag een
4-gangenmenu met aperitief,
aangepaste wijnen,
waters en de koffie
inbegrepen:

***
Gebakken runderbiefstuk met
champignonroomsaus, gemengd slaatje
en aardappelen in veldkleed

All-in-prijs: € 35
***
Flensjes “mikado”

Donderdag 16 maart

Vrijdag 17 maart

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 20
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gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

Tomatensoep

Roomsoep Agnes Sorel

***
Gefrituurde pladijsreepjes
met remouladesaus

***
Gegrilde grietsuprème met erwtencrème,
ragout van venkel, prei en courgette,
wittewijnsaus met bieslook en limoen

***
Lamscurry met rijst op Indiase wijze met
gewokte groenten en roerei

***
Gevulde konijnenrug met oesterzwammen,
broccoli en een aardappelkoekje

***
Flensjes met boter en suiker

***
Jubileumkers

Afhaalgerechten:lokaal P007
Maandag 13 maart
Gevogeltesoep met kerrie
***
Blinde vinken met
gegratineerde broccoli en
gepersilleerde aardappelen

Dinsdag 14 maart

Woensdag 15 maart

Garbure van wortelen

Erwtensoep

***
Varkenskotelet met
pickelssaus, slaatje en
gebakken aardappelen

***
Kalfscordonbleu,
Madeirasaus,
spinazie en deegwaren

2

campus SHO
Vlot!-vzw

Stommestraat 2, 9160 LOKEREN

09 349 07 06

sho@vlot.be

www.vlot-sho

Restaurant Sterrenhof
Maandag 20 maart

Dinsdag 21 maart

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 20

Geïntegreerde proef keuken en zaal voor
de leerlingen van S6RK en S6H

Boerinnensoep
***
Toast met champignons
***
Kabeljauwsuprême op Vlaamse wijze en
trio van groentepuree
***
Caramelcrème

Onze leerlingen serveren vandaag een
4-gangenmenu met aperitief,
aangepaste wijnen,
waters en de koffie
inbegrepen:
All-in-prijs: € 35

Donderdag 23 maart

Vrijdag 24 maart

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 20

2 gangen = € 16 - 4 gangen = € 24

Kervelsoep

Waterzooi van vis met mosselen
en groentejulienne

***
Gegratineerde visschelp met kaassaus

***
Gepocheerd ei, karnemelkpuree met
gebruinde boter, grijze garnalen, tomaat
en broodkorstjes

***
Varkenslapje op Weense wijze met
gesauteerde aardappelen

***
Gebraden eendenborst met seizoengroenten en Parijse aardappelen

***
Chocoladeschuim

***
Tarte tatin met huisbereid vanille-ijs

Afhaalgerechten:lokaal P007
Maandag 20 maart

Dinsdag 21 maart

Bloemkoolsoep
***
Gebakken kippenbrochette
met champignonroomsaus,
tomaten-komkommersla,
aardappel in de schil
met kruidenboter

Woensdag 22 maart
Witloofroomsoep

Uiensoep
***
Lasagne Bolognaise
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***
Hamburger met kaas
en Ardense ham, vleesjus,
gestoofde wortelen en
natuuraardappelen
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Restaurant Sterrenhof: algemene info
Open
Dagen
Maandag en donderdag

Dinsdag en vrijdag

Reservaties

vanaf 12 uur
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Keuken en zaal: 3de en het 4de jaar: dagmenu
Keuze tussen 2- of 4-gangenmenu:
2 gangen: soep en hoofdschotel voor € 12 of € 16
4 gangen: 2 gangen + voorgerecht en dessert: € 24
Keuken en zaal: 5de, 6de, 7de jaar: gastronomisch menu
Keuze tussen 2- of 4-gangenmenu:
2 gangen: soep en hoofdschotel voor € 12 of € 16
4 gangen: 2 gangen + voorgerecht en dessert: € 24
- ter plaatse
- telefonisch op het nummer 09 349 07 06
- via: sterrenhof@vlot.be
- via www.vlot-sho.be

!!!! BETALINGEN: BIJ VOORKEUR VIA BANCONTACT !!!!

Afhaalgerechten: algemene info
Dagen
Open
Waar
Betaling
!!!! NIEUW !!! :

maandag, dinsdag en woensdag
vanaf 11u30 tot 12u15
!!!op woensdag van 11u15 tot 11u45
lokaal P007 = lokaal recht tegenover restaurant Sterrenhof
via afhaalkaarten : Soepkaart 5 x 1 liter = € 10
hoofdschotelkaart voor 10 hoofdschotels = € 55
KAARTENVERKOOP: dinsdag en woensdag : 11u15- 12 u
NIEUWE LOCATIE : lokaal boekhouding : Q-bloc links,
1e bureel
!!! : BETALINGEN ALLEEN VIA BANCONTACT !!!!

4

