Hof Ter Teirlinck
DRINKS - LUNCH - DINNER - DESSERT

inhoud
Drankenkaart
- Aperitief
- Bieren van de fles
- Frisdranken
- Warme dranken
Zelfbereide thee

- Rode vruchten
- Citrus-Munt
- Zonnige kruidenmix
- Bon Appetit
- Huiswijnen
- Cocktails
- Champagne
- Gin

a' la carte

Welkom

Ons assortiment voor u

“Onze hartstocht is
de horeca” - Sabine & Hans -

Wij verwennen u met Belgische, traditi-

Vandaar openen wij op 31 mei 2019, met

gionale producten. Onze gerechten worden

veel fierheid, de deuren van Brasserie Hof

vervolledigd met bijpassende alcoholische

Ter Teirlinck in een charmant etablissement

dranken. Wij respecteren een aangepaste

recht tegenover Brouwerij Roman te Mater,

bereiding van de gerechten en bieden een

Oudenaarde.

grote verscheidenheid aan.

onele gerechten die in onze keuken vers
worden klaar gemaakt rekening houdend
met afwisselende, seizoensgebonden en re-

- Amuses
- Voorgerechten
- Salades
- Vleesgerechten
- Visgerechten
- Menu’s
- Vegetarisch
- Voor de allerkleinsten
- Desserts

Ons verhaal
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“Gezellig tafelen
in een charmant
etablissement”

Drankenkaart
APERITIEF
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F R I S DR A N K E N

Cava

=C 6,00

Fles Cava

=C 25,00

Kirr

=C 6,00

Kirr Royal

=C 7,00

=C 2,00/3,50/6,00
Spuit water 25cl/50cl/1L =C 2,00/3,50/6,00
=C 2,20
Roman limonade

Porto wit/rood

=C 4,00

Fanta

Martini wit/Rood

=C 4,00

Pineau De Charentes

=C 4,00

Sherry

=C 4,00

Ricard

=C 7,00

Bacardi Cola

=C 7,00

Wisky Cola

=C 7,00

Campari Orange

=C 7,00

Aperol Spritz

=C 7,00

Picon Vin Blanc

=C 7,00

Sangria wit/rood

=C 7,00

Roman Pils

=C 2,20
=C 2,20
=C 2,20

Jupiler n/a
Adriaan Brouwer
Ramon
Lindemans Kriek
Adriaan Brouwer Oaked
Ename Blond
Ename Dubbel
Ename Tripel
Ename Pater
Gentse Strop
Leffe Blond
Leffe Donker
Karmeliet
Duvel

Coca-Cola Zero
Ice-Tea
Fruitsap
Roman tonic

=C 2,20
=C 2,20
=C 2,50

Tonisteiner (Citroen, Appelsien,

Koffie

=C 3,00

Koffie deca

=C 3,00

Koffie verkeerd

=C 3,50

Cappucino

=C 3,50

=C 2,20
=C 2,90
=C 3,70

Latte Macchiato

=C 3,50

Warme chocomelk

=C 3,50

Irish Coffee (Wisky)

=C 7,50

=C 3,70
=C 3,70
=C 3,70

Italian Coffee (Amaretto)

=C 7,50

Flemish Coffee (Jenever)

=C 7,50

French Coffee (Grand Marnier)

=C 7,50

Groene thee*

=C 3,50

Citrus-Munt thee*

=C 3,50

Rozebottel thee*

=C 3,50

Kamille thee*

=C 3,50

Rode vruchten thee*

=C 3,50

Zonnige kruidenmix

=C 3,50

Schweppes Agrum
Schweppes Tonic
Bloedappelsien en Multifruit)

=C 3,70
=C 3,70
=C 3,70
=C 3,70
=C 4,50
=C 4,50

Omer
Orval

=C 5,00

Westmalle Trappist Tripel

Coca-Cola

=C 2,20
=C 2,20
=C 2,20

=C 2,50
=C 2,50
=C 2,50

=C 4,50
=C 4,50
=C 4,50

Westmalle Trappist Dubbel

Plat water 25cl/50cl/1L

met vlierbloesem*
Bon appetit*

=C 3,50

WARME DRANKEN

BIEREN VAN DE FLES
*

Meer informatie over deze soorten thee op de volgende pagina

Zelfbereide thee
RODE VRUCHTEN

ZONNIGE KRUIDENMIX

Bevat rode vruchten, sinaasappelschil, rode
hibiscus en heeft een frisse zoet-zure smaak.
Smaakt verfrissend op een warme dag als koude
infusie maar kan ook warm gedronken worden.

Bevat vlierbloesem, pepermunt, sinaasappelschil,
hibiscusbloem, appel en zonnebloemblaadjes.
Heeft een zachte smaak waarbij je de vlierbloesem en het frisse van de munt goed smaakt.
Deze thee smaakt als de zon in een kopje.

CITRUS-MUNT

BON APPETIT

Kan warm en koud gedronken worden.
Heerlijk fris en de perfecte dorstlesser op een
warme zomerdag!
Bevat pepermunt, citroenschil, sinaasappelschil,
citroengras, citroenverbena en venkel.

Bevat goudsbloem, kamillebloem, linde,
citroenmelisse, zoethout, anijs en venkel. Heeft
een lekkere zoete smaak, is ook een zeer zachte
thee. Zeer goed voor de spijsvertering, dus ook
ideaal na een maaltijd. Geschikt voor mensen
die met een lichte maag op pad willen gaan.

Bovenstaande dranken zijn zelfbereid
door Anneleen's Heatlhy Choice.
Meer info op www.anneleenshealthychoice.com
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C HAM PAGNE

HUISWIJNEN
Witte wijn
glas/0,5L/0,75L

=C 5,00/10,00/18,00

Champagne van het huis - Champagne

Rosé wijn
glas/0,5L/0,75L

=C 5,00/10,00/18,00

Josselin Blanc de Noirs Brut
0,75L

Rode wijn
glas/0,5L/0,75L

=C 5,00/10,00/18,00

Vraag naar de wijnkaart voor meer opties

GI N
Bombay Sapphire Gin
Tanqueray London Dry
Bulldog
Mombasa Club
Hendrick’s
Uppercut
Monkey 47
Copperhead

=C 9,00
=C 11,00
=C 11,00
=C 12,00
=C 12,00
=C 13,00
=C 13,00
=C 13,00

Soft-drank niet inbegrepen:

Fevertree
Roman Tonic

=C 3,00
=C 2,30

COCKTAILS
Mojito
Pina Colada
Mimosa
Caipirinha
Cuban special
Margarita

=C 10,00
=C 10,00
=C 10,00
=C 10,00
=C 10,00
=C 10,00

=C 63,00

Champagne Roger Manceaux
=C 50,00
0,75L
Champagne Roger Manceaux Rosé
=C 50,00
0,75L
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à la carte
VLEESGERECHTEN

AMUSES
=C 10,00
=C 15,00

Italiaans tapasbord
Verse tonijn in krokant jasje
en guacamole
Oesters 3 stuks / 6 stuks

=C 8,00/C
= 16,00

*

Gegrilde ribbetjes

=C 22,00

Gegrilde cote à l’os 2 pers.

=C 52,00

Steak filet mignon

=C 23,00

Entrecote

=C 23,00

Lamskotelet

=C 24,00

Lamskroon

=C 27,00

Varkenswangen in Oudenaards bruin bier

=C 23,00

Varkenshaasje met Boursin en gerookt spek

=C 25,00

Eendenborst in honingsaus, jonge wortel

=C 28,00

en gebraiseerd witloof

VOORGERECHTEN
Scampi in de look

=C 14,00

Eigenbereide gravad lax

=C 16,00

Vitello tonnato

=C 15,00

Gegrilde gamba’s

=C 15,00

Carpaccio

=C 14,00

Soep van de dag

=C 5,00

Zelfbereide garnaalkroketten

=C 16,00

met gefrituurde peterselie en citroen
Zelfbereide kaaskroketten

=C 14,00

met gefrituurde peterselie en citroen

VISGERECHTEN
=C 19,00

Zelfbereide garnaalkroketten
met gefrituurde peterselie en citroen

=C 18,00

Zelfbereide kaaskroketten
met gefrituurde peterselie en citroen
Vispannetje

=C 25,00

Scampi diabolique

=C 25,00

Gegrilde gamba’s

=C 26,00

gebakken kabeljauw

=C 26,00

met preistoemp en botersaus
met blanche bier van roman

SALADES
Salade scampi

=C 21,00

Salade geitenkaas met honing

=C 22,00

en gebakken spek
Salade gerookte zalm

=C 23,00

Salade Nicoise met verse Tonijn

=C 26,00

Paling in de room

=C 25,00

Paling in ‘t groen

=C 25,00

Paling provencaal

=C 25,00

Gebakken paling met tartaar

=C 25,00

Gegratineerd visbord van het huis

=C 28,00

Gebakken zeetong 2 stuks

=C 35,00

*Alle

vleesgerechten worden, indien anders vermeld, geserveerd met koude garnituur.
Keuze uit: Bearnaise / Provençaalse /Mosterd / Peper / Champignon - Met frietjes / gratin aardappelen / puree / brood
Max. 4 verschillende soorten gerechten per tafel

Allergenenkaart op aanvraag
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Voor de allerkleinsten

MENU’S
Wild menu all inn

=C 79,00/pers

Maandmenu
met aangepaste wijnen

=C 40,00/pers
=C 58,00/pers

Huismenu all inn

=C 75,00/pers

Menu per tafel en op reservatie

Menu per tafel

Enkel op reservatie en per tafel

=C 9,00
=C 6,00

Ribbetjes
Frikandel

Alle bovenstaande gerechten worden geserveerd met frietjes.

KEUKEN OPEN
Vegetarisch
Vegetarische ovenschotel
Vegetarische pasta

dinsdag,woensdag & donderdag
=C 18,00
=C 18,00

van 12u tot 14u en van 18u tot 20u

vrijdag & zaterdag
van 12u tot 14u en van 18u tot 21u

zondag

DE S SE RT S
Huisgemaakte tiramisu

=C 5,00

Huisgemaakte chocomousse

=C 5,00

Warme appeltaart met ijs

=C 7,00

Dame blanche

=C 6,50

Coupe bresilienne

=C 6,50

Coupe advocaat

=C 6,50

Coupe vers fruit

=C 7,50

Coupe aardbeien (seizoen)

=C 7,50

Kinderijsje

=C 5,00

Vanille-ijs met rode vruchten

=C 7,50

Crème brule

=C 6,00

van 12u tot 14u en van 18u tot 20u
tearoom van 14u30 tot 17u30,

Gesloten op maandag

Kwalitatieve dienstverlening
op al uw evenementen,
van groot tot klein:
CATERING

Op verplaatsing (vanaf 50 personen)

EETFESTIJNEN

ONS VERHAAL

Hans,

Sabine en Hans,

“Onze nieuwe thuis”

Afkomstig uit Sint-Kornelis Horebeke

We gooiden onze gedachten en har-

leek dichterbij dan gedacht en het was

en al jarenlang gekend van de befaamde

ten samen en startten in de zomer van

liefde op het eerste gezicht.

catering Hof Ter Teirlinck te Zegelsem.

2018 ons proefproject “Pop Up Hof Ter

4 maanden lang hebben we onze vrije

Al een geruime tijd speelde ik met het

Teirlinck” op aan de kust in Middelker-

tijd besteed aan het renoveren van het

idee om mijn droom waar te maken, een

ke. Moe maar met een grote voldoening

karaktervolle pand die we aankochten

brasserie te openen om hierin verder

wisten we al gauw dat we hierin samen

gelegen rechtover Brouwerij Roman,

mijn passie te uiten.

verder wouden gaan. We bleven niet stil

gebouwd in 1887 door een toenmalige

zitten en gingen op zoek naar een ge-

zaakvoerder van Brouwerij Roman en

schikte locatie in onze streek waar we

tevens ook de toenmalige burgemeester

ook samen thuis konden komen.

van Mater.

Sabine,
Afkomstig uit Sint-Goriks-Oudenhove
en 20 jaar kapster te Erwetegem. Na
deze lange periode als zelfstandige kreeg
ik het verlangen om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Fier op het resultaat
heten we jullie dan ook van harte welkom!

