Adres : Wittenonnenstraat 63 Oostende of Watouplein te Watou
(gasthof Hommelhof) : gesloten op dinsdag en woensdag
Op zondag en maandag gesloten om 16 uur in Oostende
Meer info : 0498/630 860 of www.hommelhof.be

Voorgerechten:
Soep van de dag

€ 8€/l

Varkens-rilletjes

€ 3,2/100gr

Graved Lacks gemarineerd in frambozenbier en dille

€ 7,0/100gr

Terrine van ganzenlever met uienconfituur (specialiteit)

€ 12/100gr

Huisgemaakte Garnaalkroketten van de Chef

6€/stuk

Vitello Tonato

49€/kg

Allerlei koude gerechten : kip caesar/salade nicoise/pastasalades veggie/pastasalade krab
Kalfskop terrine special (zowel koud als warm)

8€/100gr

Opgevulde aubergines met gehakt, chorizo, fijne groentjes en Achelse Blauwekaas 10€/st
Babykreeftjes gegrild met saus op basis van bier

18,50€/stuk

Tomatensalsa met Rodenbach en Burratakaas

14€/portie

Pata Negra, Iberische ham, Bellota

21,50€/100gr

Hoofdgerechten:
Hammetje in Sint Bernardus tripel

€ 19,00/portie

Ragout van hoevekip in Watou’s Witbier, met in honing gecarameliseerde Chantenaywortelen en
gekonfijte citroen
€ 32,00/kg
Balletjes in Geuze

€ 19/kg

Kalfszwezeriken in ’t Kapittel Abt

€ 64,50/kg

Lamsnavarin in St.-Bernardus Prior

€ 34,0/kg

Ossentong op wijze van de chef in Rodenbach

€ 25/kg

Poperingsche Hennepot

€ 12,00/bokaal

Kreeft gebraiseerd in watou’s Witbier en verse tuinkruiden

€ 30,00/hele kreeft

€ 16,50/halve kreeft
Stoofpotje van konijn in ’t kapittel Blond

€ 19,50/portie

Osso Bucco op Elsje’s wijze

€ 34,00€/kg

Vegetarische lasagna met zuiderse groentjes, zure room en fajita’s

€ 8/portie

Gehaktschotel Parmentier met lamsgehakt en zuiderse groentjes

€15/portie

Paëllagerecht : naargelang seizoen en op aanvraag ook

SUGGESTIES : wekelijkse aanpassingen
KOUDE GERECHTEN : wekelijkse aanpassingen
VISGERECHTEN wekelijkse aanpassingen : gsmnr 0498/630860 voor meer info : zeebaars, tarbot,
griet, kabeljauw, langoustines ….

Desserten:
Chocolademousse met soepje van witte chocolade

€ 8,00/portie

Rijstpap

€ 8,00/portie

Biramisu

€ 8,00/portie

Crème Patissier met ananas en pistache

€ 8,00/portie

Diverse kazen geaffineerd “by Van Tricht” : Florence Maritimie, Grevenbrouck of Achelse Blauwe,
Drunk Monk, Watou Special, Old Groenendaal

Bijgerechten:
Diverse groenten (Bloemkool, bloemkool, witloof, groenten mix,…)

€ 14,00/kg

Aardappelgratin

€ 15,50/kg

Stoemp met spinazie of pijpajuin

€ 14,20/kg

Aardappelpuree

€ 10,50/kg

Kroketjes

€ 22/kg

Gebakken krieltjes

€ 14,20/kg

Koude aardappelsalade met groentjes (pickles)

€14,50/kg

Koude pastasalade : allerlei keuze
Dranken:
Diverse bieren (zowel watouse als Oostendse als geuzes), Picon (15€/L), Gin’Ops, Gosset champagne,
wijnen vanuit wijnhuis Young Charly en Belgische wijnen uit de Westhoek.

