
 

 

 
 
 
 

 

HOEVE DE STERAPPEL 
RESTAURANT 

 
 

EINDEJAAR! 
TAKE-AWAY 

DECEMBER & JANUARI 

2 0 2 1 
 



 

 

AGENDA
LUXE ONTBIJTBOXEN 
 

5 december – Sinterklaasspecial 🎁 
 
25 december – Kerstspecial 🎄 
26 december – 2de kerstdag 🎄 
 

1 januari – Nieuwjaarspecial 🍾 
 
 

TAKE-AWAY FEESTDAGEN 
 

24 december – Kerstavond 🎄 
25 december – Kerstdag 🥂 
 
31 december – Oudejaarsavond 🎉 
1 januari – Nieuwjaar 🍾 
 
 

 
 
Op 5 december, 25 + 26 december en 1 januari leveren we 
tot op 25km afstand! 😱 Dit betekent dat wij tegen de 
meerprijs van 5€ leveren in Tongeren, Borgloon en Hasselt, 
Sint-Truiden, Alken, Genk, Diepenbeek… 😊 
 
Bestellen doe je ten laatste 48u op voorhand  
via 0470 46 34 18! Alle informatie vind je hieronder… 
 
 
 
 
Tijdens de feestdagen verzorgen wij jouw diner thuis!  
Bestellen doe je ten laatste 48u op voorhand,  
via 0470 46 34 18! Alle informatie vind je hier onder… 
 
 
 
 



 

 

LUXE ONTBIJTBOXEN
Wij bieden aan…  
LUXE ONTBIJTBOX (voor 2p.)       – € 55 
LUXE ONTBIJTBOX (voor 1p.)       – € 30 
KINDER ONTBIJTBOX                     – € 15 
VEGGI / GLUTENVRIJ (voor 2p.)   – € 60 
SUPPLEMENT CAVA (voor 2p.)     – € 10 
 
Jullie kunnen deze boxen komen halen bij ons in Hoeve de Sterappel van 8u - 11u. 🏡  
Leveren is enkel mogelijk binnen de 25km en tegen een meerprijs van € 5.  
 
Bestellen doe je via 0470463418, ten laatste 48u op voorhand, gelieve een sms'je te sturen met de volgende gegevens:  
datum, naam, telefoonnummer + volledige bestelling 
 
Wil jullie weten wat er ALLEMAAL in zit? Let wel op dit is maar een houvast! Elke box heeft namelijk zijn eigen unieke touch.  
 
Boerenbrood (400g) 
3 grote pistolets  
2 kleine pistolets 
4 kleine koffiekoeken  
2 soorten zelfgemaakte confituur 
Verrassingsgerechtje 
Vitello Tonnato  
Tomaat Mozzarella  

Poffertjes + Luikse siroop en Nutella 
+/- 10 soorten beleg… 

…kaassoorten 
🧀

 
…fijne vleeswaren 

🥓
 

…vissoorten 
🐠

 
Eibereiding 
Verse fruitsalade 

Panna cotta 
Mini éclairs / muffins 
Chocomousse  
Mini donut / huisgebakken speculoos 
Mini wafel gevuld met pudding 
Boter voor 2 
Fruitsap voor 2 

 



 

 

MENU 
Voorgerechten

Carpaccio van Angusbeef  
Carpaccio van zalm met dille 

Ravioli van kreeft vergezeld door een mascarpone tomatensausje 
Vitello Tonnato vergezeld door huisbereide tonijnmayonnaise 

€ 13 
€ 14 
€ 12 
€ 9 

 

Hoofdgerechten

Gegratineerd vispannetje met een romige preisaus (zalm, kabeljauw en scampi) 
Hertenkroon met portosaus 

Kalfsmedaillon met een romige champignonsaus 
Gelakte zalm 
Parelhoen met druivensaus 

€ 19 
€ 22 
€ 22 
€ 22 
€ 19 

 

Desserts

Signature apple (gevuld met een mousse van karamel, afgewerkt met een toets appel) 

Dôme van Framboise of Dôme à la Chocolate  
Trio van chocomousse  

€ 9 
€ 9 
€ 9 

 



 

 

Good to know… 
 

Bij de hoofdgerechten kies je tussen: 
o Krielaardappeltjes natuur 
o Huisgemaakte gratin 
o Kroketjes 

 
! Al onze gerechten kan je gemakkelijk in de oven opwarmen!  
  Enkel de kroketjes gaan eventjes de frituurketel in. 
 
Wij ontvangen jouw bestelling ten laatste 48u op voorhand en bestellen doe je via 0470463418 🤗! 
Jij komt jouw bestelling halen tussen 16u en 18u. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Stel je eigen menubox samen 
 
🎁  Stel je eigen menubox samen voor de feestdagen! 🎁 

 
 

2 hapjes aangeboden door Hoeve de Sterappel 
 

Jouw voorgerecht 
 

Pasta sotto il sole 
(met spek, zongedroogde tomaten en mozarella) 

 
Jouw hoofdgerecht 

 
Jouw dessert 

 
 
Je kiest uit bovenstaande lijst jouw voorgerecht, jouw 
hoofdgerecht en jouw dessert.  
 
1 box is ALTIJD voor twee personen, maar meerdere 
combinaties van gerechten zijn mogelijk! 😍  
 
Jouw voordeelprijs is dan € 39/persoon of € 78/box.  

Onze kindermenu 
 

🎁  We vergeten niet de kleinste onder ons! 🎁 
 
 

3 x mini hapjes 
 

Kipfilet met huisgemaakte appelmoes 
of 

Balletjes in tomatensaus 
 

Chocomousse of Dôme van Framboise 
 
 
 
Bij het hoofdgerecht mogen jullie oogappels kiezen tussen 
krielaardappetjes natuur of kroketjes. 
De kindermenu komt op € 20. 
 
 
 

 



 

 

PASTA’s 

DE PASTABOX  

 
Stel je eigen pastabuffet samen!  
De pastabox komt op € 38 voor twee personen… Je bestelt voor mininum 2p, één extra persoon + € 20. 
 
De pastabox bestaat uit 4 pasta’s voor 2p (6 pasta’s voor 3p, …) en je stelt hem zelf samen a.d.h.v. onderstaande keuzes.  
Natuurlijk voorzien we jullie ook van een assortiment broodjes. Het enige wat je nog moet doen is de pasta’s opwarmen in 
de oven of microgolfoven. 
 

KEUZE UIT… 
 
Spaghetti bolognaise 
Spaghetti carbonara 
Spaghetti vongole 
Penne pesto met kip   
Penne pesto parmaham   
Penne pesto (veggi) 
Penne alfredo met kip, broccoli en boursin 
Penne arrabiatia 

Penne napolitana met asperges (veggi) 
Ravioli van scampi met een sausje van limoncello 
Ravioli van kreeft met een tomatenmascarpone sausje 
Ravioli van funghi met een champignonroomsaus 
Huisgemaakte lasagne  
Huisgemaakte macaroni 
Linguini scampi diabolique 
Linguini met gerookte zalm en brocoli



 

 

 


