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Dessert
Wekelijks vindt u het menu op de website

Take out Menu

Het beste van de Jachthoorn bij u thuis!

Prijs per persoon: e 35,00
Deze gerechten zijn ook à la carte verkrijgbaar

VOORGERECHTEN

SHARING BOX

Carpaccio van ossenhaas,
parmesaan en basilicumvinaigrette
Scampi’s met slaatje, ananas en zachte curry
Gerookte zalm klassiek met peterselie,
ajuin en toast 		

Wekelijks aanbod van salades, soepje,
hoofdgerecht vis, vlees en pasta, en dessert
Wandeling door onze kaart

e 13,00
e 14,00
e 13,00

e 80,00 (box 2 pers.)

HOOFDGERECHTEN
BBQ-pakket
Zuiderse scampispies / voorgebakken spareribs
BBQ-worst / gemarineerde kipfilet / chateaubriand
Chilled summer salads:
Gepofte aardappel met koreander en chiliboter
Tomaten ‘enchilada’ met zoete uitjes en bieslook
Spinaziesalade met gestoofde peertjes en geitekaas
Gesmoorde mediterraanse groenten en kruidenpesto’s
Gekruide Cajun aardappelen
Prijs per persoon: € 28,00 (min. 4 pers.)

KINDERGERECHTEN
Kipfilet met appelmoes
Verse fishsticks
Koninginnehapje

e 9,00
e 9,00
e 9,00

Vraag naar onze brunch
Prijs per persoon: e 37,00 (min. 2 pers.)

Vegetarische pasta met seizoensgroentjes
e 14,00
Vol-au-vent*
e 17,00
Spareribs*
e 18,00
Scampi’s met slaatje, ananas en zachte curry
e 18,00
Hoevekip op lage temperatuur gegaard
e 22,00
met asperges en cognac roomsaus
Filet pur met warme seizoensgroentjes
e 24,00
en peperroomsaus of bearnaise*
Salade met Breydelspek
e 14,00
en pepermayonaise
Nage van noordzeevis met fijne
e 22,00
groentjes en garnalen*
Varkenshaasje met duivelsaus*
e 20,00
* U kan kiezen uit volgende garnituren: gratin,kroketjes,
gekookte krielaardappelen, gebakken krielaardappelen

DESSERT
Cheesecake
Appeltaart
Tiramisu
Tarte tatin met crème anglaise
Chocolademousse met rood fruit

e 6,00
e 6,00
e 5,00
e 7,00
e 6,00

WOENSDAG - DONDERDAG - VRIJDAG – ZATERDAG – ZONDAG
BESTELLEN:
AFHALEN:

telefonisch via 0473 51 54 92 of via takeout@afspanningdejachthoorn.be
minstens een dag op voorhand
Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag tussen 11.30u - 20.00u

De gerechten worden koud meegegeven. Heeft u zelf een suggestie? Laat het ons weten via takeout@afspanningdejachthoorn.be

De Jachthoorn - Doornstraat 11 - 2550 Kontich - T 0473 51 54 92- takeout@afspanningdejachthoorn.be

www.afspanningdejachthoorn.be

