
Vaderdag - 14 juni
LEVERING OP 14 JUNI

Fruits de mer met het beste uit de zee: 

kreeft, oesters, langoustines, kreukels, 

wulken, krabbenpoten, koningsgarnalen, 

garnalen en scampi’s

€ 37,50 per persoon



Parelhoen met lentegroentjes 

en jus van champignons

€ 17 per persoon



Kreeft belle vue

dagprijs



Citrus dessert - witte chocolade - yoghurt

€ 7 per persoon

Vaderdag ontbijt - 14 juni
LEVERING ‘S MORGENS 14 JUNI (VOOR 9u30)

Ontbijt met allerlei lokale producten van bij 

de slager, bakker en de hoeve: lekkere broodjes 

en koeken, yoghurt, eitje met spek, belegen kaas, 

compté, charcuterie, confituur, honing, vers fruitsap, 

fruit en boter

€ 19 per persoon

Zaterdag 20 juni

Varkenshaasje Duroc d’Olives blackwell met

handgesneden frietjes in ossewit gebakken

€ 17 per persoon



Huisgemaakte chocolademousse

€ 3,50 per persoon

Zaterdag 27 juni

Gamba’s (3) - zachte curry - kruiden (in de oven)

€ 10 per persoon



Varkenswangetjes in Bernardus sausje 

met frietjes en een fris slaatje

€ 15 per persoon



Hoeve ijs met rood fruit en coulis

€ 7 per persoon

Zaterdag 6 juni

Bouillabaise rijkelijk gevuld met Noordzeevis:

lotte, st-jacobsnootjes, griet, ...

Krokant broodje met rouille en kaas

€ 22 per persoon



Coq au vin blanc Pouilly-Fumé met 

champignons (specialiteit uit de Loire)

€ 17 per persoon



Huisgebakje - citrus - merengue

€ 4 per persoon

Menu’s voor thuislevering

Bestellen kan via e-mail: 
info@moeyaertcatering.be 

of telefonisch op 0474 36 84 55

MOEYAERT
catering your event



Wijnkaart
DE IDEALE SPRANKELS
Champagne Domaine Etienne Doué       € 23
Cava L’Arboc         € 10,50

WITTE WIJN
La petite Perrière - Sauvignon       € 10
Moulin de Gassac - Faune        € 9
Plos Domaine Ventenac - Languedoc      € 9

ROSE WIJN
Moulin de Gassac - Guilhem       € 8

RODE WIJN
Moulin de Gassac - Elise        € 9
Graves d’Ardonneau ‘cuvée Prestige’      € 11,00
Casa De Coelheira Lisboa        € 9,50
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Tuinfeest 4 en 5 juli
Locatie: Stationsstraat 26, Loppem

Aperitiefbar met bubbels, wijnen, bieren en mocktails
Allerhande fingerfoods



Viskar met het beste uit de Noordzee: wulken,  
langoustines, kreukels, garnalen, krabben poten ;

degustatie van oesters, eigen gerookte en 
gebrande zalm en hollandse maatjes



Op houtskool gegrilde Limousin, West-Vlaams Rood 
of Wit Blauw met handgesneden frietjes 

en frisse salades



Tafel vol zoetigheden, rood fruit en espresso 



Kwaliteitswijnen en -waters

€ 60 per persoon

Onder voorbehoud reserveren via 
info@moeyaertcatering.be

Max. 30-40 personen (voor de snelle beslissers)

Wij koken bij u thuis
vanaf 8 personen

Bezoek onze website.
www.feestopmaat.be

Elk weekend te verkrijgen
LEVERING OP ZATERDAG

Vispotje met Noordzeevis – € 19,50

Fruits de mer – € 37,50

Kreeft belle vue – dagprijs

Voor de kleinsten: zelfbereide hamburger 
met verse frietjes en appelmoes – € 9

Spaghettisaus met verse ingrediënten – € 12 per kilo

Vers gebakken pannenkoeken – € 14 per kilo

Tapasschotel - charcuterie, kaas, vis (2 pers.) – € 17

Ontbijtmand LEVERING OP ZONDAG! – € 19

Levering is gratis!
Thuislevering gebeurt met een koelwagen in de regio’s 
Brugge en randgemeenten - Damme - Groot Zedelgem

Oostkamp - Beernem - Wingene - Groot Jabbeke 
Torhout - Kortemark - Kust (op afspraak)


