
walking dinner

2

2,4 

2,4 

verse soep
TOMATeNSOEP
met kippenballetjes en room
ERWTENSOEP  
met everzwijnstukjes  
PARMENTIER  
van prei en aardappel 

SOEP VAN OSSENSTAART  2,7
en madeira
KIPPENROOMSOEP  2,7 
met champignons
BOUILLABAISE  4 
met lookcroutons en rouille
VISSOEpJE  4

babbel knabbels
QUICHE 2
met prei en gerookt spek
WORSTENBROOdJE  2,5 
van kippengehakt
GEITENKAASJE  2,5 
met honing en tijm
BLOEDWORSTJE  2,5
met appel en veenbessen
WITTEWORST  2,5
met mosseltjes en groene kool
POMPOENPUREE  3 
met tijgergarnalen

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 hoevewinkel, 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 2021

maximum 6 soorten hapjes in totaal per groep
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starters
LAUWE SALADE 3,4
van geitenkaas met witloof-
confituur en gefrituurde druiven
KONINGINNENHAPJE  3,4
hoevekip met bladerdeeg en grote champignons
SPIES VAN HOEVEKIP EN TIJGERGARNAAL 3,4
met chutney van appel en veenbessen
VISSALADE   4
van gerookte zalm, forel en rivierpaling  
met gemarineerde zuurkool en roggebrood
CARPACCIO  4
van biorund met rucola, parmezaan en pijnboompiּמen 
STOOFPOTJE NOORDZEEVIS 4,4 
boullabaise stijl
GARNAALKROKETTEN  4,5 
met gefrituurde uien en tartaarsaus 
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lekker vanuit de wei
incl . frietjes | puree | krieltjes | kroketjes | stoemp | gratin
RUNDER STOVERIJ VAN FLECKVIEH  5 
met Tierenteyn mosterd, rozijnen en 9pk jus  
KONINGINNENHApJE  5
hoevekip met bladerdeeg, grote champignons 
en extra kippenballetjes
VARKENSHAASJE   5,7
met wortelen en erwtjes en lauriersaus
KONIJNENBOUT 5,9
met abrikozen, pruimen en rode kool met 9pk jus
VARKENSWANG   6
met appelen, mosterd en zuurkool
STOVERIJ VAN EDELHERT  6,4 
met groene kool en jeneverbessen
MECHELSE KOEKOEK   7
hoevekip met bloemkool, sjaloּמenjus, dragon en mirabellen
RUNDeRHAAS  7,7
aan het stuk gebakken runderhaas 
met groentenstoofpotje en bruine bakjus 
EVERZWIJNFILET  7,7
met witloof, pastinaak en rode portsaus 
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viskes
incl . frietjes | puree | krieltjes | kroketjes | stoemp | gratin
FOREL  6,4
met amandelen, rooklam en zure uiensaus 
TIJGERGARNALEN 6,7 
met knoflookroom en courgeּמe 
ZALMSTEAK  6,7
met bearnaisesaus, venkel en wiּמe koolsla
KABELJAUWHAASJE  6,9 
met savooikool en wiּמe wijnsaus
GRATIN VAN NOORDZEEVIS  6,9 
met prei, champignons, mosterd en curry
SNOEKBAARS  7
met zuurkool en sabayon van 7pk
RIVIERPALING IN ‘T GROEN  7,7 
en rivierkreeﬞ  
ROODBAARS RATATOUILLE  7,3 
met tomatenjus
ZEEDUIVEL  8
in bladerdeeg met winterprei en currysaus
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zoetekes
DAMe BLANCHE   2 
klassiek
CREME BRULEE  2,5
met rietsuiker en vanille of koffie 
PANNACOTTA  2,5 
met mango en ananas
VANILLE HOEVE-IJS   2,5 
met noten en caramel
VANILLE HOEVE-IJS   3 
met wodka, koffie en slagroom
CALLEBAUT MOUSSE  3
mousse van donkere en wiּמe callebout met pralinesaus  
BEVROREN NOUGAT  3
met bosbessenconfituur en kokosroom
FRUITSALADE  3
met amandelen, munt en meringue  
MOEULLEUX CALLEBAUT  3
met vanillesaus, rode vruchten en amandelen 
GRATIN VAN STOOFPEREN  3 
met frangipane en vanillesaus 
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