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Feestmenu Lente & Zomer
Asperges op z’n Vlaams

of: Tartaar van zalm / dille / avocado / 
citrus/ tabouleh

of: Trio van koude voorgerechtjes op bord
of: Carpaccio van tomaat / reuzegarnalen / 

guacamole
of:  Kroketjes van scampi met rode curry / 

mangoslaatje & dip
 oOo

Aspergeroomsoep met gerookte zalm
of: Venkelvélouté met pernod

of: Tomaat/paprikasoepje met mozzarella
of: Tweekleurensorbet

oOo
Parelhoenfi let / primeurgroentjes / 
dragonsaus / aardappelkroketten

of: Gegrilde châteaubriand / zuiderse groentjes / 
spicy wedges

of: Eendenfi let / Grand marnier / gewokte 
groentjes / shi-take

oOo
Dessertbord ‘De Hoprank’ (Dessertbuffet + €5)
of: Aardbeien / munt / limoncello / merengue

of: IJstaart met rood fruit / frambozencoulis
oOo

Koffi e/thee naar believen

4 gangenmenu aan € 52,00/persoon

Feestmenu Herfst & Winter
Duo van wildpastei / chutney / rozijnentoast / 

crunchy nuts
of: Coquilles / ravioli boschampignons / truffel

of: Kabeljauwhaasje / spinazie / schelpjes 
of: Krokantje van wild / champignons / fi ne 

champagne
oOo

Tomaat/pompoensoepje / breydelspek
of: Witloofsoep / garnalen 

of: Crème van aardpeer / zwarte pens
of: Tweekleurensorbet

oOo
Stoofpotje van hert / wouddelicatessen / 

amandelkroketjes
of: Varkenshaasje Tierenteyn / herfstgroentjes / 

kroketten
of: Gevuld kwarteltje / calvados / appel / 

witloof / denappels
oOo

Dessertbord ‘De Hoprank’ (Dessertbuffet + €5)
of: Moelleux chocolade / rood fruit / vanilleijs

of: Lauw appelgebakje / kaneelijs / vanille
oOo

Koffi e/thee naar believen

4 gangenmenu aan € 52,00/persoon

Formule dranken ALL-IN
Receptie (45’) met Cava & 5 hapjes 

Huiswijnen en dranken all-in 
tot einde maaltijd

€ 26,00/p (premium wijnen + € 2,00/p)

Feestmenu’s
Sunday Brunch
Dinner & Dance
Seniorenmiddag
Communiemenu
Golden Oldies

Golden Oldiesavond
met Live Sixties band

“The Hitcrackers”
Herbeleef met The Hitcrackers de sound van 

The Shadows; zing en dans op grote hits van Cliff 
Richard, Elvis, Paul Anka, Roy Orbison, The Everly 

Brothers, The Beatles, Will Tura, en vele vele anderen

Zaterdag 11 maart 2023 - 19u00

Glaasje cava & sharing hapjes
oOo

 Trio van voorgerechten
(vitello / tartaar zalm / scampi)

oOo
Venkelvélouté

oOo
Châteaubriand / Bordelaise

gegrilde groentenspies
oOo

Pasteis de Nata / kaneelijs
Koffi e/thee

Menu all-in t.e.m. 02u aan € 79,00/p

“Rock and Roll is Good for the Soul”

RESERVEER onze EVENTS ONLINE
www.hoftermeyghem.be

Zaterdag 11 maart 2023 - 19u00

Glaasje cava & sharing hapjes
oOo

 Trio van voorgerechten
(vitello / tartaar zalm / scampi)

oOo
Venkelvélouté

oOo
Châteaubriand / Bordelaise

gegrilde groentenspies
oOo

Pasteis de Nata / kaneelijs
Koffi e/thee

Menu all-in t.e.m. 02u aan € 79,00/p

“Rock and Roll is Good for the Soul”



Dinner & Dance
Ontvangst: 19.00u

Glaasje cava met sharing hapjes 
(aan tafel bediend)

oOo
3 trendy voorgerechtjes

oOo
Soepjesbar

oOo
Hoofdgerechtenbuffet “3 Food bars”

Keuze uit vis-en vleesgerechten, sausjes 
groentjes & aardappelbereidingen

oOo
Royaal dessertenbuffet “De Hoprank”

Koffi e & Thee naar believen 

Onze DJ zorgt voor de nodige ambiance.

Buffetmenu all-in (excl. sterke dranken) 
van 19u tot 03 uur aan € 79,00/p

Data 2023
Za. 28/01 - Za. 11/02 

Za. 25/03 - Za. 13/05 - Za. 30/09

Senioren Dansmiddag
Ontvangst: 12.00u

Elke derde donderdag van de maand 
verwennen we u met een heerlijk 

driegangenmenu, onder begeleiding 
van onze huis DJ Marc Dooms

Glaasje cava & hapjesbordje
oOo

Koud of warm voorgerecht
oOo

Hoofdgerecht
oOo

Dessert & Koffi e/thee

Check data/menu’s op onze website

Menu all-in tot einde maaltijd 
aan € 65,00/persoon

Reservatie noodzakelijk

Feest 
gepland?

Trouw - Communie

Jubilea - Pensioen - ...

Maak 

een vrijblijvende

ONLINE afspraak

Sunday Brunch 
met Live music

Ontvangst: 12.30u
Glaasje cava & sharing hapjes 

(aan tafel bediend )
oOo

Uitgebreid koud voorgerechtenbuffet 
& oesterbar

oOo
Soepjesbuffet

oOo
Hoofdgerechtenbuffet “Food bars”

Keuze uit vis-en vleesgerechten, sausjes 
groentjes & aardappelbereidingen

oOo
Dessertenbuffet uit eigen huis 

koffi e of thee

Brunch all-in (cava, wijnen, fris, bieren, 
waters all-in) aan € 72,00/p

Brunch kids <13 jaar all-in aan € 30,00/p 
(<4 jaar = gratis)

Graag een uitgebreide receptie vooraf 
i.p.v. aperitief aan tafel : + € 8,00/p

U wordt dan ontvangen vanaf 12.00u

DATA 2023
5 februari - 5 maart - 2 april - 4 juni

2 juli - 3 september - 1 oktober

Reservatie noodzakelijk
Graag privébrunch op een andere dag? 

Mogelijk vanaf 30 personen.

DATA 2023
19 januari - 16 februari - 16 maart
20 april - 25 mei - 15 juni - 13 juli

17 augustus - 21 september

Communie & Lentefeesten '23
Onvangst om 13u

Glaasje cava met hapjesbordje - 3 stuks
(extra staande receptie + € 5/p)

oOo
Carroussel van koude voorgerechtjes

vis, vlees & veggy
oOo

Soepjesbar 
asperge & tomaat

oOo
Hoofdgerecht geserveerd aan 

3 originele foodbars
oOo

IJslammetje of ijstaart met vers fruit
oOo

Koffi e & Thee
Mini dessertjes & mignardises

Menu incl. geselecteerde wijnen & dranken
t.e.m. koffi e aan € 76,00/p all-in

Wat bieden we u aan voor de kids ? 
Kindershow, Speelhoekje, springkasteel, 

muzikale omlijsting, …
Aangepaste kindergerechtjes: kaaskroketjes, 
tomatensoep, pasta, frietjes, curryworstjes … 
Prijs kindermenu inclusief animatie, dranken 

all-in tot einde maaltijd
Voor kinderen van 4 tot 7 jaar: €30,00/p

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar: €40,00/p

DATA: Zo. 16/4 - Zo. 23/4 - Zo. 30/4
Ma. 1/5 - Zo. 7/5 - Zo. 14/5

Do. 18/5 - Zo. 21/5 - Zo. 28/5
(andere data na afspraak)


