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Graag stellen wij u via deze brochure onze culinaire mogelijkheden voor. 

In een oase van groen en rust maken wij van uw feest een uniek en origineel succes. 

 

Laat u bekoren door al dit lekkers en neem gerust contact met ons op voor een afspraak, 
zodat we ook uw feestje tot in de culinaire puntjes kunnen plannen ! 

 

 

 

Tot binnenkort in Brasserie Hof ter Linden !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Suggestiemenu’s  
Om uw keuze te vergemakkelijken, stellen wij u graag een aantal interessante menu’s voor ; 

KOETSIERS-MENU  29,90€ 
 

Amuse van D’Artagnan (dagverse-amuse) 

*** 

Kippengroentesoep 

*** 

Schartongrolletjes op Oostendse wijze met jonge aardappeltjes en fijne groentjes 

of 

Rundsgebraad van Filet d’Anvers met warme seizoensgroentjes en verse frietjes 

*** 

Dame Blanche 

 

HERTOGIN-MENU  35,90€ 
 

Amuse van Marie Antoinette (mini-videetje) 

*** 

Couscous met groene pesto, brunoise groentjes en Black Tiger scampi 

*** 

Steak Tartaar met traditionele garnituur en koude Béarnaise 

of 

Zalmfilet Béarnaise met Pomme Dûchesse en julienne groentjes 

of 

Eendenborstfilet Magret de Canard met warme seizoensgroentjes  

met braadjus en verse krokketjes 

*** 

Tarte Tatin van appel met vanille-ijs 

 

GOUVERNEURS-MENU  49,90€ 
 

Amuse van de Chef 

*** 

Halve Kreeft Belle Vue met avocado en Thousand Island 

of 

Terrine van Ganzenlever met confis van appelsien en rozijnentoast 

*** 

Chateaubriand van Ierse Rundsfilet met warme marktgroentjes, verse Béarnaise 

en keuze van verse frietjes of krokketjes 

Of 

Kabeljauwfilet Florence versierd met grijze garnaaltjes en julienne van prei en wortel, geserveerd met 

Dijon-Hollandaise en aardappelpurée 

*** 

Follie van Chocoladetaart en vers rood fruit 

 

 

Bij een keuze van ijs- of biscuittaart wordt een supplement gevraagd van.3,50€ p/p 

  



 

 

Keuzemenu 
 

Creatief zijn met onze gerechten: geef uw feestje dat persoonlijk tintje en stel zelf uw menu samen!  

 

Voorgerechten 
 

Kippen-groentesoep 5,90 

Gegrilde geitenkaasje met frambozendressing 11,90 

Grijze garnalen Cocktail 18,90 

Mergpijp met peterselie en sjalotjes 14,90 

Kalfszwezeriken met seizoensgroentjes 18,90 

Camembertkroketje met confituur van rood fruit 14,90 

Gemarineerde octopus met aardappelsalade 14,90 

Tempura van Kikkerbilletjes met knoflook-tartaar 14,90 

Escargots met ravioli van champignon en tartufata 14,90 

 

Hoofdgerechten 
 

Traag gegaard buikspek met kaaskorst op met wortel en geplette aardappel 19,90 

Steak Teriyaki met krokante paksoi, appelsien en rösti-aardappel 20,90 

Zeebaars met wokgroentjes en Cappellini 19,90 

Uitsmijter van Kalfstong met wortel, sojascheutjes, hoeveëitje en braadjus 20,90 

Tempura van Varkenswangetjes met warme seizoensgroentjes en purée van bloemkool 22,90 

Parelhoenfile Véronique: met polderaardappel en vélouté van witte druiven geserveerd met fijne 

seizoensgroentjes 24,90 

Roodbaars op Mechelse wijze: van spinazie, zongedroogde tomaat met mimosa van peterselie met 

stoemp 24,90 

Vol au vent De Luxe: Kippenpasteitje met kalfszwezerik en grijze garnalen 28,90 

 

Dessert 
 

Mini Dame Blanche 4,90 

Gebakje van Javanais 4,90 

Mille-Feuille van Framboos en Mascarponé 7 ,50 

American Pancakes met Maple-syrup  6,90 

Fantasie van Chocolade 8,50 

Pannacota met vers rood fruit  6,90 

 

  



 

 

 

Drankformules  
  

Niet alleen kan u tijdens uw feestjes lekker smullen, ook voor drankjes zorgen wij voor een 
fantastisch festijn: geen zorgen over wie wat wil drinken, maar ongestoord genieten…  

 

All-in drankformule  7,20 euro/uur  
  

Een geslaagde happening waarbij u de heerlijke dranken zorgeloos wil laten vloeien…? Ook hiervoor 
hebben we de geschikte formule!  

Voor € 7,20 per uur per persoon (met een minimum van 4 uur) vullen we de glazen met:  

 

• Aperitief – Cava de Pró, Kirr Royal en Sinaasappelsap  

• Frisdranken  

• Bieren  

• Witte, Rode en Rosé Wijnen van het Huis  

• Koffie en thee  

 

A la Carte  
  

Natuurlijk kan u ook opteren voor de formule ‘à la carte’, waarbij u elk drankje door ons laat 
opschrijven en u achteraf betaalt aan het tarief van de prijslijst.  Hierbij kunnen u en uw gasten  
feesten zonder grenzen.  

 

 


