Lock down afhaalmenu

Den Hertog

Enkel afhaal op

vrijdag, zaterdag van 16u tot 19u30
Zondag van 12:00 tot 19:30

SUGGESTIES
** Black pig varkenskroon
Met warme groenten en een aangepast sausje

€ 22,50

Het Grieks zwart varken bestaat al 3.000 jaar en is de oudste
varkenssoort in Europa. De varkens lopen zonder stress rond op
de heilige Olympusberg in een gebied van 300 hectare.
In samenwerking met de Aristoteles-universiteit van Thessaloniki
zijn er in 2014 testen uitgevoerd om de varkens louter te
voederen met olijven, die andere nationale Griekse trots.
Daardoor krijgt het vlees een unieke smaak. Het bevat veel omega
3- en 6- vetzuren en is daardoor erg gezond.

** Black angus beefburger

€ 17,00

Deze perfecte meatburger wordt gekruid in een dry rub van onze ondertussen “beruchte”
kruidenmengeling en daarna kort afgebakken om zijn sappige smaak te behouden.
Keuze uit frieten, kroketten of Hertoggras.

Tomahawk steak (24u op voorhand te bestellen)

€ 7,40/100gr

De Tomahawk steak is in feite een ribeye met been met daaraan de hele rib. Dit lange bot
wordt ontdaan van vlees en vet. Dit noemen we frenched. De steak ziet er door deze manier
van snijden erg stoer uit.
Een Tomahawk heeft een grote hoeveelheid intermusculaire vet, waardoor het een erg
smaakvolle steak is.
De tomahawk steak is ideaal voor 2 personen het gewicht
ongeveer 1kg.

Bestellen

keuken@tavernedenhertog.be

of telefonisch

014/23 03 83

is

vrijdag en zaterdag tot 15:30u nadien telefonisch
Zondag
tot 11:00u nadien telefonisch

Lock down afhaalmenu

Den Hertog

Enkel afhaal op

vrijdag, zaterdag van 16u tot 19u30
Zondag van 12:00 tot 19:30

KLEINE KEUKEN







Salade
Salade
Salade
Salade
Salade
Salade

hesp
gerookte zalm
appel spek
kip
scampi
natuur

€
€
€
€
€
€

15,00
17,50
18,50
17,00
18,50
14,00




Wok met kip
Wok met scampi

€ 18,00
€ 20,00




Kaaskroketten 3 stuks met friet Of Kroketten
Garnaalkroketten 3 stuks met frieten Of Kroketten

€ 14,50
€ 16,00







Spaghetti Bolognaise
Lasange
Macaroni
Tagliatelle met gerookte zalm
Tagliatelle met scampi en diabolique saus

€
€
€
€
€

10,50
11,50
12,00
16,00
18,00

BROODJES







Smos kaas
Smos hesp
Smos kaas en hesp
Smos gerookte zalm
Broodje curryworst
Club kip speciale

Bestellen

keuken@tavernedenhertog.be

of telefonisch

014/23 03 83

€
€
€
€
€
€

5,50
5,50
6,00
7,00
5,00
7,00

vrijdag en zaterdag tot 15:30u nadien telefonisch
Zondag
tot 11:00u nadien telefonisch
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vrijdag, zaterdag van 16u tot 19u30
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VLEESGERECHTEN









Rumsteak
Zesrib
Entrecote
Varkenshaasje

(bakwijze en saus vermelden)
(bakwijze en saus vermelden)
(bakwijze en saus vermelden)
met warme groenten
(saus vermelden)
Kipfilet
(saus vermelden)
Ribbekes Den Hertog met aangepaste sausen
Stoofvlees
Videe

€ 19,50
€ 27,50
€ 24,50
€
€
€
€
€

18,50
17,50
22,00
18,00
16,00

Al deze gerechten worden geserveerd met koude groenten frieten, kroketten of Hertoggras.
Sauzen: pepersaus, champignonroomsaus of Provençaal saus + € 2,50)

Tip van onze chef, neem u bakwijze bij afhaal één schaal lager als u
normale bakwijze. Het verschil tussen blue 50°, saignant 54°,
a point 57° en bien quit 68° is miniem. Tijdens de rit naar huis zal
het vlees verder garen. Dit kan makkelijk 3° tot 5° zijn.
Met deze tip kunt u bij u thuis genieten van ons vlees zoals wij het
hier serveren.

VISGERECHTEN




Scampi curry of Den Hertog
Vispannetje
Scampi diabolique

€ 18,50
€ 19,50
€ 18,50

Al deze gerechten worden geserveerd met koude groenten frieten,
kroketten of Hertoggras.

HERTOGGRAS GERECHTEN




Hertoggras videe
Hertoggras stoofvlees
Hertogsteak (bakwijze en saus vermelden)

Bestellen

keuken@tavernedenhertog.be

of telefonisch

014/23 03 83

€ 18,50
€ 19,50
€ 22,50

vrijdag en zaterdag tot 15:30u nadien telefonisch
Zondag
tot 11:00u nadien telefonisch
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KIDS CORNER







Curryworst
Bitterballen
Hamburger
Kippets
Videe
Stoofvlees

€
€
€
€
€
€

6,50
6,50
7,00
6,50
7,50
8,00

Keuze uit frieten, kroketten of Hertoggras.

DESSERTEN




Bestellen

Witte rijstpap met krieken
Gele rijstpap
Chccomousse

keuken@tavernedenhertog.be

of telefonisch

014/23 03 83

€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00

vrijdag en zaterdag tot 15:30u nadien telefonisch
Zondag
tot 11:00u nadien telefonisch

