
keuzemenu DELUXE

verse soep
groentesoep 
tomatensoep 
goulash 

welkomst
aperitief & amuses
2 glazen cava,  
en 3 seizoens amuses

voorgerechten
salade met kippenreepjes 
en verse ananas 

Italiaanse ham  
met meloen en porto 
salade van gerookte zalm 
met spekreepjes en croutons
spiesje van scampi   
met huisgemaakte tartaar
lauwe salade  
met geitenkaas 
carpaccio van ossenhaas   
met rucola en parmezaan 

| gelieve de keuze te beperken tot 2 verschillende gerechten per gang | gang voor de volledige groep |
| bij keuze van 1 gerechtengang: kiezen uit gerechten van de dagdagelijkse bistrokaart |

| gelieve uw keuze 1 week op voorhand door te geven |

bistro bovy | Galgeneinde 22 | 3550 Heusden-Zolder | bistrobovy@dewinning.be | t. 011 723 745

KarWij is een merk van de smaakmakers van De Winning, een sociaal-inclusieve onderneming waar mensen die 
niet zomaar aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt toch kansen krijgen. Wij helpen hen groeien, net als de 
groenten, fruit en dieren in onze bioboerderij. De oogst verkopen we rechtstreeks aan de klant in onze hoevewin-
kel, of verwerken we tot lekkere gerechten die we serveren in onze horecazaken. Een korte keten van pure, 
lekkere en eerlijke voeding. Met liefde gemaakt door onze mensen. Dat is KarWij! | www.dewinning.be | 

catering 2022



nagerechten
dame blanche 
met hoeve-ijs
chocolademousse   
panna cotta   
met rode vruchten
crème brûlée  
fantasiebordje  
met hoeve-ijs, 
bavarois en gebak

hoofdgerechten
varkenshaasje  
met groentegarnituur en vleesjus
KarWij proefschotel 
met 9pk rundstoofpotje, 
koekoeksvidé en chili con carne
Mechelse koekoekskip 
met dragonroomsaus en 
seizoensgroenten
zalmfilet  
op een bedje van spinazie en 
mosterdsaus 
kabeljauwshaasje 
met wiּמe wijnsaus en groentepuree

prijsformules
hoofdgerecht & nagerecht 34
voorgerecht & hoofdgerecht 38
voor-, hoofd- & nagerecht 45
1 gerechtengang  bistro

supplement soep 4,5

bistro bovy | Galgeneinde 22 | 3550 Heusden-Zolder | bistrobovy@dewinning.be | t. 011 723 745

vervolg keuzemenu deluxe
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| gelieve de keuze te beperken tot 2 verschil-
lende gerechten pere gang | gang voor de 
volledige groep | bij keuze van 1 gerechten-
gang: kiezen uit gerechten van de dagdage-
lijkse bistrokaart | gelieve uw keuze 1 
week op voorhand door te geven |


