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www.vlot-sho

Restaurant- en afhaalmenu’s mei 2017 (t.e.m. 2 juni)
Restaurant Sterrenhof
Maandag 1 mei

Dinsdag 2 mei
2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

Aspergesoep
***
Geglaceerde grietsuprème met
ratatouille uit Nice
***
Gebakken kalfsmédaillon met
pastinaak, shitake en stroaardappelen
***
Zwitserse rol

GESLOTEN

Donderdag 4 mei

Vrijdag 5 mei

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 20

2 gangen = € 16 - 4 gangen = € 24

Aspergesoep
***
Gevogeltepasteitje
***
Kalfsgebraad met vleesjus,
groene boontjes met spek,
hertoginneaardappelen
***
Soesjes

Garnalenroomsoep
***
Tongscharrolletjes met prei
en oesterzwammen, wittewijnsaus met
groene kruiden en kerstomaatjes
***
Gevogeltesuprème met spinazie en
Gandaham in korstdeeg, dragonjus,
gewokte asperges en
peterselieaardappelen
***
Jubileumkers

Afhaalgerechten: lokaal P007
Maandag 1 mei

GESLOTEN

Dinsdag 2 mei

Kervelroomsoep
***
Waterzooi van kip
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Woensdag 3 mei

Wortelroomsoep
***
Spaghetti Bolognaise

campus SHO
Vlot!-vzw

Stommestraat 2, 9160 LOKEREN

09 349 07 06

sho@vlot.be

www.vlot-sho

Restaurant Sterrenhof
Maandag 8 mei

Dinsdag 9 mei

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 20
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Gemarineerde zalm met bieslook
***
Kerriesoep
***
Gebraden lamsbout met
seizoengroenten en gegratineerde
aardappelen

gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

Heldere ossenstaartsoep
***
Gegrilde zeeduivelmédaillon
met asperges en grijze garnalen
***
Gepersilleerd lamsribstuk met
rozemarijnsaus, seizoengroenten
en peterselieaardappelen
***
Braziliaanse Flantaart

Moelleux

Donderdag 11 mei

Vrijdag 12 mei

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

2

gangen = € 16 - 4 gangen = € 24

Heldere bouillon van langoustines met
zeekraal en fijne groentjes
***
Op vel gebakken kabeljauwhaasje met
ratatouille uit Nice, karnemelkpuree
met gebruinde boter en grijze garnalen
***
Gebakken kalfsmédaillon en zwezerik
met pastinaak, jonge wortelen, groene
boontjes en aardappelsoezen
***
Aardbeien Romanoff

Witloofsoepje met gedroogde ham
***
Paling in ’t groen
***
Gebraden kip met ratatouille uit Nice,
tagliatelli in boter bereid
***
Rolbiscuit

Afhaalgerechten:lokaal P007
Maandag 8 mei

Dinsdag 9 mei

Woensdag 10 mei

Tomatensoep
***
Spaghetti met verse
tomaat, ham
en kaassaus

Aspergeroomsoep
***
Gewokte kippenreepjes
met curry , groenten en
deegwaren

Preisoep
***
Vispannetje van de chef,
hertoginneaardappelen
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Restaurant Sterrenhof
Maandag 15 mei

Dinsdag 16 mei

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 20

2

gangen = € 12 - 4 gangen = € 20

Lentesoep
***
Gegrilde zalmmoot met mosterdsaus
***
Varkenshaasje met cassissaus,
fruitgarnituur en goudgele
aardappelnootjes
***
Frangipannegebak

Bouillonsoep met groentereepjes
***
Asperges op Vlaamse wijze
***
Kalkoenfilet met Robertsaus,
trio van groenten en
geroosterde aardappelen
***
Aardbeien “Romanoff”

Donderdag 18 mei

Vrijdag 19 mei om 19u00
Gastronomische thema-avond

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 20

Tomatensoep met paprikajulienne
***
Quiche met spekreepjes en kaas
***
Gebraden varkensfilet met
picklesroomsaus, gemengd slaatje
en Pont-neufaardappelen
***
Verse fruitsalade

ASPERGEMENU
*All-in-prijs :
€ 40 per persoon
*Huiswijnen en waters inbegrepen tot
aan de koffie

Afhaalgerechten:lokaal P007
Maandag 15 mei

Dinsdag 16 mei

Broccolisoep
***
Balletjes in tomatensaus
met champignons en
goudgele aardappeltjes

Brunoisesoepje
***
Spaghetti Bolognaise
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Woensdag 17 mei

Portugese tomatensoep
***
Gebraden kip op
Amerikaanse wijze,
aardappelkroketten
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Restaurant Sterrenhof
Maandag 22 mei

Dinsdag 23 mei

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 20

2

gangen = € 12 - 4 gangen = € 20

Seldersoep
***
Kaaskroketten
***
Kalfsblanket op oude wijze
met erwtjes en wortelen,
pureeaardappelen
***
Gepocheerde peer “Belle-Hélène”

Tomatenroomsoep
***
Zalmmoot gepocheerd in court-bouillon
met Hollandse saus
***
Gebraden varkensribstuk met een
torentje van groenten en
kasteelaardappelen
***
Drijvend eiland

Donderdag 25 mei

Vrijdag 26 mei

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 20

2 gangen = € 16 - 4 gangen = € 24

GESLOTEN
GESLOTEN

Afhaalgerechten:lokaal P007
Maandag 22 mei

Dinsdag 23 mei

Woensdag 24 mei

Parmentiersoep
***
Lasagne

Argenteuilesoepje
***
Osso Bucco met
deegwaren

GESLOTEN
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Restaurant Sterrenhof
Maandag 29 mei

Dinsdag 30 mei

2 gangen = € 16 - 4 gangen = € 24

2

Visveloutésoep uit Dieppe
***
Rode poonfilet “Dugléré”,
gefrituurde prei
***
Gegrilde runderbiefstuk
met wijnhandelaarsboter,
gemengde salade en
frituuraardappeltjes
***
Éclair

gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

Wortelroomsoepje met broodkorstjes
***
Taartje met gepocheerd ei,
sojascheuten, grijze garnalen en
Hollandse saus
***
Gebraden kwartel met braaduitjes,
champignons, spek
en cocotteaardappelen
***
Mikadoflensje

Donderdag 1 juni

Vrijdag 2 juni

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

2 gangen = € 12 - 4 gangen = € 24

Soepje van de chef
***
Garnaalkroketten
***
Paella van de chef
***
Orpho Negro

Heldere ossenstaartsoep
***
Gegrilde zeeduivelmédaillon met
asperges en paprika, risotto met
shitake en lente-uitjes,
krokant van zwarte olijven
***
Chateaubriand, saus met sjalot
en oude portwijn, courgette met
gebakken oesterzwam, tomaat gevuld
met spinazie, gebakken witloof
en kasteelaardappelen
***
Aardbeien Romanoff

Afhaalgerechten:lokaal P007
Maandag 29 mei

Dinsdag 30 mei

Woensdag 31 mei

Groentensoep
***
Gevulde eitjes met
tonijn, gegratineerd
met kaas, puree

Soepketeltje van de chef
***
Gehaktballetjes in
tomatensaus, erwtjes en
worteltjes,
natuuraardappelen

Courgettesoep
***
Visfilet op
Normandische wijze,
hertoginneaardappelen
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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/ € 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: € 20/ € 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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