
WILGENHOEVE
RESTAURANT - TAVERNE

www.wilgenhoeve.be
reserveer online

Begijnendijkse Voetweg 13, 2221 Pijpelheide
T. 015 22 06 00, info@wilgenhoeve.be

Open van vrijdag tem zondag van 11u30 tot 21u
Juli en augustus extra open op maandag

Afhaalmenu's
2022 -2023



Aperitief hapjes p/p
- Tapasbordje € 9,00 p/p
- Assortiment warme ovenhapjes € 10,00 p/p                                                                  

Soepen
Prijs per liter (voor 3 personen), brood en boter inbegrepen

- Tomatensoep, room, balletjes € 6,00
- Soepje zoete aardappel, gerookte paprika, gember (vegetarisch) € 7,00
- Knolseldersoepje, prei, appel € 6,00
- Bisque, scampi, venkel € 9,50

Hoofdgerechten p/p
Kroketten, gratin, ovenpatatjes of spinaziepurée inbegrepen

- Gevulde kalkoenfilet, wintergroenten, gevuld peertje € 17,50
- Varkenshaasje, wintergroenten, peper-of champignonroom € 19,50
- Ragout van everzwijn, wintergroenten, gevuld peertje € 20,50
- Filet pur van hert, rode wijnsaus, boschampignons € 28,50
- Visassortiment, wokgroenten, garnaalsaus € 23,50
- Waterzooi van zalm, scampi, kerrie € 23,50
- Stoofpotje van wintergroenten € 17,50

Koude Voorgerechten p/p
Broodje en boter inbegrepen

- Slaatje, grijze garnalen, cocktailsaus € 12,00
- Wildpaté, gerookte eendenborst, perenchutney € 11,00
- Slaatje, gerookte vis, tartaar € 12,00
- Carpaccio wit blauw, Parmezaan, rucola € 11,00
- Vitello tonnato, kappertjes, rucola € 12,00
- Italiaanse pasta salade (vegetarisch) € 9,00



Fondue en gourmet p/p

- All inn vleesassortiment (kip, kalkoen, varken, rund, spekrol, € 25,00
 hamburger, kalfsworstje), groenteassortiment, 5 sauzen, 

aardappelsalade, pasta salade 
kruidenboter, 3 broodjes met boter                                                                                                                             

Desserten p/p

- Chocomousse, clementines, vanillesaus € 8,00
- Tiramisu, speculaas, Amaretto € 8,00
- Panna cotta, crème de casis, rood fruit € 8,00
- Feestelijk dessert bordje € 10,00

Bestellen 
Bestel uw gerechten via 015 22 06 00 of info@wilgenhoeve.be
(vermeld bij een bestelling via mail altijd je telefoonnummer).
Je reservering is pas definitief na onze bevestiging.

Bestellen voor kerstdagen kan tot 19 december (of tot we volgeboekt zijn).
Bestellen voor eindejaar tot 26 december (of tot we volgeboekt zijn).

Intolerantie of allergenen, laat het ons weten. De samenstelling van de 
gerechten kan wijzigen.

Geef je mening! 
We horen graag wat je van de Wilgenhoeve vindt.
Scan de QR-code en laat het ons weten via één 
van de buttons.



Feestelijk koud buffet
€ 39,00 p/p (min. 2 personen)

- Gepocheerd zalmhaasje
- Trostomaat met grijze Noordzeegarnalen
- Trio van gerookte vis
- Vitello tonnato, tonijnsausje, kappertjes
- Brochette mozzarella, kerstomaat, basilicum
- Rundscarpachio, Parmezaan, rucola
- Wildpaté, perenchutney
- Gerookte eendenborst
- Gandaham met meloen
- Assortiment groenten en sla
- Aardappelsalade, pastasalade, taboulé
- Mayonaise, tartaar, cocktail
- 3 broodjes en boter

Klassiek koud buffet
€ 34,00 p/p (min. 2 personen)

- Gepocheerd zalmhaasje
- Trostomaat met grijze  

Noordzeegarnalen
- Perzik met tonijnmousse
- Gerookte zalm
- Rund- en varkensgebraad
- Beenham met asperge
- Parmaham met meloen
- Gevulde kalkoenfilet
- Gevuld eitje
- Assortiment groenten en sla
- Aardappelsalade en pastasalade
- Mayonaise, tartaar, cocktail
- 3 broodjes en boter

Basis koud buffet
€ 28,00 p/p (min. 2 personen)

- Gepocheerd zalmhaasje
- Trostomaat met grijze  

Noordzee garnalen
- Varkensgebraad
- Beenham met asperge
- Kippen drumsticks
- Gevuld eitje
- Assortiment groenten en sla
- Aardappelsalade en pastasalade
- Mayonaise, tartaar, cocktail
- 2 broodjes en boter



Klassiek menu warm
€ 28,00 p/p (min. 2 personen)

- Zalmcocktail
- Tomatenroomsoep met balletjes
- Gevulde kalkoenfilet, 

wintergroenten, peertje met 
veenbessen, kroketten

- Duo van chocomousse
- 2 broodjes en boter inbegrepen

Vegetarisch menu
€ 30,00 p/p (min. 2 personen)

- Italiaanse pasta salade,
- Soepje zoete aardappel, gerookte 

paprika, gember
- Stoofpotje van wintergroenten
- Feestelijk dessertbordje
- 2 broodjes en boter inbegrepen

Vismenu
€ 39,00 p/p (min. 2 personen)

- Noorse schotel, tartaar, 
kerstomaat

- Bisque, scampi, venkel
- Visassortiment, wokgroenten, 

spinaziestoemp
- Feestelijk dessertbordje
- 2 broodjes en boter inbegrepen

Wildmenu
€ 40,00 p/p (min. 2 personen)

- Wildpaté, gerookte eendenborst, 
perenchutney

- Knolseldersoepje, prei, appel
- Fazantenborst, spek, champignons, 

gratin
- Feestelijk dessertbordje
- 2 broodjes en boter inbegrepen

Menu Wilgenhoeve
€ 33,00 p/p (min. 2 personen)

- Garnaalcocktail
- Knolseldersoepje, prei, appel
- Varkenshaasje, wintergroenten, 

peper- of champignonroomsaus,  
kroketten

- Feestelijk dessertbordje
- 2 broodjes en boter inbegrepen

Feestmenu
€ 39,00 p/p (min. 2 personen)

- Knolseldersoepje, prei, appel
- Waterzooi van zalm, scampi, kerrie
- Parelhoenfilet, jagersaus, 

wintergroenten, kroketten 
- Feestelijk dessertbordje
- 2 broodjes en boter inbegrepen



Bestellen 
Bestel uw gerechten via 015 22 06 00 of info@wilgenhoeve.be 
(vermeld bij een bestelling via mail altijd je telefoonnummer).
Je reservering is pas definitief na onze bevestiging.

Bestellen voor kerstdagen kan tot 19 december (of tot we volgeboekt zijn).
Bestellen voor eindejaar tot 26 december (of tot we volgeboekt zijn).

De bestellingen kunnen afgehaald worden op: 
Zaterdag 24 en 31 december tussen 14u en 17u.
Zondag 25 en maandag 26 december tussen 10u30 en 13u.
Zondag 1 januari tussen 10u30 en 13u.

Gelieve bij afhalen van de bestelling uw bestelnummer mee te 
brengen.

Intolerantie of allergenen, laat het ons weten. De samenstelling van de 
gerechten kan wijzigen.
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www.wilgenhoeve.be

De gerechten kunnen zowel in de microgolf (de tijd hangt af van het 
wattage van de oven) als in een gewone (warme lucht) oven (15 min. 
in voorverwarmde oven op 180°) opgewarmd worden.

Bestel een cadeaubon via onze website. 
Kies je waarde en print je bon onmiddellijk af.


