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

 
 

Lock down afhaalmenu  

Den Hertog 

DRY AGED MEAT IN DEN HERTOG ! 
 

Wat is Dry Aging? 
 
Dry aging is een proces waarbij de karkassen  minimaal 21    
dagen, maar vaak langer, in een speciale kast of cel worden   
gerijpt aan de lucht. In zo’n rijpingskast wordt de           
luchtvochtigheid en het klimaat beheerst tot resp. 85% en een 
temperatuur tussen de 0 en 4 graden celcius.  

 

Aan de buitenkant ontstaat 
een harde droge korst, die 

voorkomt dat bacteriën het vlees binnendringen. Door die 
harde korst verdampt het vocht als het ware in het vlees, 
waardoor het vlees     geconcentreerder wordt en een in-
tensere smaak krijgt. Tot slot breekt het  proces van 
droogrijpen spierweefsel langzaam af, waardoor het vlees 
malser wordt. 

Vanaf heden is onze Entre cote, Ribeye en Cote 
du boeuf in huis gerijpt en uiteraard wachten we 
niet op onze  heropening maar zijn deze stukken 
reeds te verkrijgen in onze afhaalmenu’s. 

SUGGESTIES 

Bestellen   keuken@tavernedenhertog.be   vrijdag en zaterdag tot  15:30u  nadien telefonisch 
        Zondag    tot  11:00u  nadien telefonisch 
of telefonisch    014/23 03 83  

** Irish Angus babytop        € 24,50 
 
Dit deel vlees wordt kogel genoemd, aangezien het bij het kogelgewricht zit,  
niet vanwege de 'kogelachtige' vorm. Van de verschillenden soorten biefstuk is 
biefstuk van de haas (filet pure) het malst, daarna volgt de kogelbiefstuk. De  
Malsheid wordt bepaald door de lengte van de spieren van vlees. Korte spieren 
zijn malser. 

 DRY AGED Entrecote Simmentaler ± 300gr    € 24,50 
 DRY AGED  Ribeye Holsteiner   ± 300 gr    € 27,50 
 DRY AGED Cote du boeuf Angus ± 800gr    € 7,80/100gr. 
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 Salade hesp          € 15,00 
 Salade gerookte zalm        € 17,50 
 Salade appel spek         € 18,50 
 Salade kip           € 17,00 
 Salade scampi          € 18,50 
 Salade natuur          € 14,00 
 
 Wok met kip          € 18,00 
 Wok met scampi         € 20,00  
 
 Kaaskroketten 3 stuks met friet Of Kroketten    € 14,50 
 Garnaalkroketten 3 stuks met frieten Of Kroketten   € 16,00 
 
 Spaghetti Bolognaise         € 10,50 
 Lasange           € 13,00 
 Vegetarische lasagne         € 13,00 
 Vegetarische lasagna         € 13,00 
 Macaroni           € 12,00 
 Tagliatelle met gerookte zalm       € 16,00 
 Tagliatelle met scampi en diabolique saus     € 18,00 

 
 
 Smos kaas        € 5,50 
 Smos hesp        € 5,50 
 Smos kaas en hesp      € 6,00 
 Smos gerookte zalm      € 7,00 
 Broodje curryworst      € 5,00 
 Club kip speciale      € 7,00 
 
 
 

 
 

KLEINE KEUKEN  

Bestellen   keuken@tavernedenhertog.be   vrijdag en zaterdag tot  15:30u  nadien telefonisch 
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BROODJES 
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VLEESGERECHTEN  
 Rumsteak          € 19,50 
 DRY AGED Entrecote Simmentaler ± 300gr  € 24,50 
 DRY AGED  Ribeye Holsteiner   ± 300 gr  € 27,50 
 DRY AGED Cote du boeuf Angus ± 800gr  € 7,80/100gr. 
 Black angus beefburger      € 17,00 
 Varkenshaasje met warme groenten     € 18,50 
 Kipfilet          € 17,50 
 Ribbekes Den Hertog met aangepaste sausen  € 22,00 
 Stoofvlees         € 18,00 
 Videe         € 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 graad 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. 

VISGERECHTEN 
 Scampi curry of Den Hertog   € 18,50 
 Vispannetje      € 19,50 
 Scampi diabolique     € 18,50 
 
Al deze gerechten worden geserveerd met koude groenten frieten, 
kroketten of Hertoggras.  

HERTOGGRAS GERECHTEN 
 
 Hertoggras videe          € 18,50 
 Hertoggras stoofvlees         € 19,50 
 Hertogsteak (bakwijze en saus vermelden)       € 22,50 
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KIDS CORNER  

DESSERTEN  

 
 
 
 Curryworst      € 6,50 
 Bitterballen      € 6,50 
 Hamburger      € 7,00 
 Kippets      € 6,50 
 Videe       € 7,50 
 Stoofvlees      € 8,00 
 
 
Keuze uit frieten, kroketten of Hertoggras.  

 
 
 
 Witte rijstpap met krieken   € 5,00 
 Gele rijstpap      € 4,00 
 Chccomousse      € 4,00 
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