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Restaurant- en afhaalmenu’s april 2017
Restaurant Sterrenhof
Dinsdag 18 april

Donderdag 20 april

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 20

Roomsoep Agnes-Sorel
***
Op vel gebakken kabeljauwsuprème
met artisjok en witte wijnsaus met
Noilly Prat
****
Gebakken rundersteak zoals in
Bordeaux met gebakken
kasteelaardappelen
***
Russische charlotte

Wortelgarburesoep
***
Eieren op Provençaalse wijze
***
Gebakken runderbiefstuk met
gemengde sla en frieten
***
Gestorte crème

Vrijdagavond 21 april om 19u00 :
Gastronomische thema-avond :

TAPAS UIT HET WAASLAND
*All-in-prijs : € 40 per persoon

*Huiswijnen en waters inbegrepen tot aan de koffie
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Restaurant Sterrenhof
Maandag 24 april

Dinsdag 25 april

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

Soep op Ardense wijze
***
Gepocheerde pladijsfilet
met garnalensaus
***
Kalkoengebraad met sinaasappelsaus,
waterkers en kroketten
***
Bavarois Harlekijn

Minestrone
***
Zeetongrolletjes met een ragoût van
prei, witloof en oesterzwammen,
groene kruidensaus
***
Gepoêleerde parelhoen met
groentenkrans en aardappelnootjes
***
Flensjes met likeursaus

Donderdag 27 april

Vrijdag 28 april

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

Bloemkoolroomsoep
***
Gepocheerde tongscharrolletjes met
witte wijnsaus en groene kruiden
***
Konijnenbout op Vlaamse wijze ,
gebakken aardappelen
en gebraiseerd witloof
***
Appelbeignets

Mosselroomsoepje met saffraan en
knapperige groentjes
--Zeetongfilet, gegrilde
Sint-jacobsvrucht en kokkels met
bloemkool, artisjok, tuinbonen en
witte wijnsaus met tuinkruiden
--Gepersilleerd lamsribstuk, rozemarijnsaus en gegratineerde aardappelen
--Gebrande room
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Afhaalgerechten: lokaal P007
Maandag 17 april

Dinsdag 18 april

Woensdag 19 april

GESLOTEN

Mulligatawnyroomsoep
***
Gepocheerde
kabeljauwfilet, kreeftenroomsaus en hertoginneaardappelen

Paprikasoepje met
kruidenkaas
***
Koninginnehapje met
aardappelpuree

Afhaalgerechten: lokaal P007
Maandag 24 april

Dinsdag 25 april

Woensdag 26 april

Groentensoep
***
Gebakken kippenfilet
met vleesjus,
verse appelmoes en
natuuraardappelen

Soepketeltje Hendrik de
Vierde
***
Lokerse paardenworsten
gemengde sla, witloof
en aardappelnootjes
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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:
€ 20 of € 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 !!!!
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