
WINTER
2019-20



WILDBRUNCH

ZONDAG 27 OKTOBER

Glaasje Cava als aperitief

Zalm “Belle Vue”
Tomaatjes gevuld met grijze garnalen

Gerookt heilbot, zalm en forelfi let met mierikswortelsaus 
en fi jngehakte ui en peterselie

Feestelijk gevulde eitjes
Wildpastei met Ardeense uienconfi tuur

Hertenham met Waldorf salade
Beenham in de klem
Rilette van wilde eend

Romig pompoensoepje met gerookte zalm

Gebakken victoriabaars met boschampignons  en 
spekjes geserveerd met knolselderpuree

Gegratineerd vispannetje met aardappelpuree
Fazantenborst, rode wijnsaus en hazelnootkroketjes
Hazenpeper, appeltjes met veenbessen en gratin

warme herfstgroenten

Fruitspies
Chocoladefontein

Ijsbar
Assortiment patisserie
Chocolade mousse

Bavarois
Exotische fruitgarnituur

Franse en Belgische kazen

Prijs p.p. 43.00 €
Kindjes 3.50 € / Levensjaar (tot 12j)

Aanvang 11u
Reservatie gewenst



LUXE HERFST-ONTB IJT

ZONDAG 03 NOVEMBER

Een Luxueus ontbijtbuffet 

Een glaasje vers geperst appelsap van de lokale 
fruitboer

Broodassortiment met o.a. Roomboter croissant, 
pistolets, rozijnenbrood, abdijbrood, sandwiches 

spekbrood ,notenbrood …

  Verse Smoothies  
Cornfl akes & muesli
Yoghurt met vers fruit

Kaasschotel met een assortiment van Franse en 
Belgische kazen

Fijnkost schotel met diverse vleeswaren zoals 
gedroogde ham, chorizo ,gekookte beenham…

Préparé en krabsalade
Gerookte zalm met verse toast

Huisbereide confi turen, moet je proeven!
Ambachtelijke streekhoning & choco

Diverse bereidingen van eitjes
Krokant gebakken spek

Gegrilde tomaatjes
Miniworstjes met Rozemarijnaardappeltjes

Dessertenbuffet met onder meer…
Mini koffi ekoekjes
Pannenkoekjes

Chocoladefontein met fruitspies
Huisbereide Kempische rijstpap 

En nog een verrassing van onze eigen patissier… !

Heerlijke koffi e & verschillende soorten verse thee

Van 9.00u tot 12.00u

Prijs p.p. 23.00 €
Kindjes aan halve prijs (tot 12j)



HERFSTBRUNCH

ZONDAG 10 NOVEMBER

Glaasje Cava als aperitief

Zalm in korstdeeg met een kruidensausje
Cocktail van grijze garnaaltjes

Gerookte zalm, heilbot en forel met gesnipperde ui en 
gehakte peterselie

Gegrilde scampi’s koud geserveerd met sweet-chili 
saus

Opgevulde eitjes
Beenham in de klem

Gedroogde ham met honingmeloen
Wildpasteien met ardeense uienconfi tuur

Waaier van huisgemaakte groente salades
Broodbuffet

Agnes Sorelsoep

Koteletjes van everzwijn met wintergroentjes en 
gebakken aardappeltjes

Eendenborst met een zoet-zuursausje en kroketjes
Botervisfi let met krabbetjes saus en groenten tagliatelli

Gegratineerd vispannetje

Fruitspies
Chocoladefontein

Assortiment van fi jne taarten
Bavarois assortiment
Chocolade mousse

IJs bar
Franse en Belgische kaastafel

Prijs p.p. 43.00 €
Kindjes 3.50 € / Levensjaar (tot 12j)

Aanvang 11u
Reservatie gewenst



SINTERKLAASBRUNCH

ZONDAG 1  DECEMBER

Prijs p.p. 43.00 €
Kindjes 3.50 € / Levensjaar (tot 12j)

Aanvang 11u
Reservatie gewenst

Glaasje Cava ter verwelkoming

KOUD BUFFET
Zalm “ Belle Vue”

Tomaatjes gevuld met tonijnsalade
Gerookte zalm, heilbot en forel met gehakte ui en 

peterselie
krabcoctail

Opgevulde eitjes
Beenham in de klem

Kippenboutjes met appelmoes
Ganda ham met Waldorff salade

Waaier van huisgemaakt groente salades
Broodbuffet

WARM BUFFET
Tomatenroomsoep met balletjes

Koteletjes van everzwijn met wintergroentjes en gratin
Stoofvlees op Vlaamse wijze met frietjes

Zalmfi let met groenten sliertjes en blanke botersaus, 
gebakken aardappeltjes

Gepaneerde schartongfi let met remouladesaus
en puree

DESSERTEN BUFFET
Fruitspies - Chocoladefontein
Assortiment van fi jne taarten

Huisbereide bavarois
Chocolade mousse

IJs bar
Franse en Belgische kaastafel

Lekkers van de Sint

Met bezoek van de Sint en zijn pieten
De Sint heeft een cadeautje voor

alle brave kindjes



BLOEMENWORKSHOP 
THEMA “KERST”

WOENSDAG 4  DECEMBER 

DONDERDAG 5  DECEMBER

Samen met onze bloemist Hilde Houtmeyers 
organiseren we een bloemenworkshop met 
begeleidend hapje en een drankje als start.

Tijdens de workshop bieden wij U een klein gerechtje 
en een heerlijk glaasje wijn aan.

We sluiten deze avond af met een exclusief 
eigengemaakt kerststuk, dat tijdens de kerstperiode uw 
tafel zal sieren. Bovendien wordt U verwend met een 
desserten bordje boordevol zoete lekkernijen, koffi e

en thee.

Vergeet niet uw mes en schaar mee te brengen, alle 
andere benodigdheden worden door ons voorzien.

Aanvang : 19u
Prijs : 58.00 €

Reservatie gewenst



WINTER ONTBIJTBUFFET

ZONDAG 15 DECEMBER

Van 9.00u tot 12.00u

Een luxueus ontbijtbuffet

Een glaasje vers geperst appelsap van de
lokale fruitboer

Broodassortiment met o.a. Roomboter croissant, 
pistolets, rozijnenbrood, abdijbrood, sandwiches 

spekbrood ,notenbrood …

  Verse Smoothies  
Cornfl akes & muesli
Yoghurt met vers fruit

Kaasschotel met een assortiment van Franse en 
Belgische kazen

Fijnkost schotel met diverse vleeswaren zoals 
gedroogde ham, chorizo ,gekookte beenham…

Préparé en krabsalade
Gerookte zalm met verse toast

Huisbereide confi turen, moet je proeven!
Ambachtelijke streekhoning & choco

Diverse bereidingen van eitjes
Krokant gebakken spek

Gegrilde tomaatjes
Miniworstjes met Rozemarijnaardappeltjes

Dessertenbuffet met onder meer…
Mini koffi ekoekjes
Pannenkoekjes

Chocoladefontein met fruitspies
Huisbereide Kempische rijstpap 

En nog een verrassing van onze eigen patissier… !

Heerlijke koffi e & verschillende soorten verse thee

Prijs p.p. 23.00 €
Kindjes aan halve prijs (tot 12j)



KANT EN KLARE 
AFHAALMENU’S EN 

GERECHTEN

Zie brochure laatste pagina’s 

W i l  j e  Ke rs t  o f 
n i euw jaa r  geze l l i g 
t hu i s  doo rb rengen 
en  t och  n i e t  t e vee l 

we r k  op  j e  nek 
ha l en ,  bes te l  b i j  ons 
j ouw  ge rech ten  en 

maak  van  j e ze l f  een 
on t spannen  Che f 
t i j dens  j ouw  d i ne r

Onze menu’s en à la carte gerechten worden
volledig aangeboden. 

Om het U gemakkelijk te maken, is zoveel 
mogelijk afgewerkt. De rest is simpel opwarmbaar 
in speciale verpakking die de kwaliteit waarborgt, 
Wij geven U trouwens duidelijke instructies mee.

Zoals elk jaar kunnen wij oesters, ganzenlever 
kreeft, wild en gevogelte aanbieden.Tevens 
selecteerden wij enkele heerlijke wijnen die 

passen bij onze feestmenu’s

Prettige Feestdagen!
014/544391

KANT EN KLARE 
AFHAALMENU’S EN 

GERECHTEN

Zie brochure laatste pagina’s 

W i l  j e  Ke rs t  o f 
n i euw jaa r  geze l l i g 
t hu i s  doo rb rengen 
en  t och  n i e t  t e vee l 

we r k  op  j e  nek 
ha l en ,  bes te l  b i j  ons 
j ouw  ge rech ten  en 

maak  van  j e ze l f  een 
on t spannen  Che f 
t i j dens  j ouw  d i ne r

Onze menu’s en à la carte gerechten worden
volledig aangeboden. 

Om het U gemakkelijk te maken, is zoveel 
mogelijk afgewerkt. De rest is simpel opwarmbaar 
in speciale verpakking die de kwaliteit waarborgt, 
Wij geven U trouwens duidelijke instructies mee.

Zoals elk jaar kunnen wij oesters, ganzenlever 
kreeft, wild en gevogelte aanbieden.Tevens 
selecteerden wij enkele heerlijke wijnen die 

passen bij onze feestmenu’s

Prettige Feestdagen!
014/544391



KERSTAVOND

DINDAG 24 DECEMBER

Fijne hapjes bij het aperitief

Tartaar van zalm, citrus, zestes van limoen

Filet van bosduif, boschampignons, gelei van 
kweepeer, crunch van hazelnoot

Hertenfi let, zalf van pompoen, vergeten groenten

Optioneel: Assortiment van 3 fi jne kazen 
(kaasaffi neur Vantricht) 7.00 €

Omgekeerde appeltaart, speculaas ijs, vanille saus

Aanvang 19u
Prijs p.p. menu 55.00 €

Prijs p.p. menu met aangepaste 
wijnen 80.00 €

Prijs p.p. All-in, menu met 
glaasje champagne, aangepaste 

wijnen, water op tafel, koffi e/
thee 93.00 €

Kinderen kunnen de dag zelf 
van onze kaart kiezen
Reservatie gewenst

Voorschot te betalen bij reservatie voor Kerstavond.
 uw reservatie is pas defi nitief na ontvangst van

50.00 € p.p. voorschot op rek. nr BE90 7330 0835 1932
(opgelet nieuw rekening nr.)

met duidelijke vermelding van uw naam en 
referentie: Kerstavond.

Alvorens uw voorschot te betalen dient U eerst uw 
reservatie te bevestigen via telefoon of mail.

Met mogelijkheid tot het bijwonen van de 
middernachtmis in de Abdij van Tongerlo, 

aanvang 23u



BAKKERSWINKEL
IJSKAFEE
TORENHOF

Verkoop  van  Abd i j b roden , 

Abd i j k aas ,  ambach te l i j k  i j s r oom, 

i j s t aa r t en ,  ke r s t s t r onken , 

con f i t u r en  en  d i ve r se 

s t r eekp roduc ten

Tonge r l o  b i e r en ,  Mokap i  ko f f i e 

enz…

Elke dag ontbi j tbuffet vanaf 9u

Verse wafels  

Dagelijks geopend vanaf 9u tot 
zonsondergang

014 / 54 43 91
www.tijdvoorijs.be 



KERSTBRUNCH

WOENSDAG 25 DECEMBER

Prijs p.p. 43.00 €
Kindjes 3.50 € / Levensjaar (tot 12j)

Aanvang 11u
Reservatie gewenst

Glaasje Cava ter verwelkoming

KOUD BUFFET
Tomaatjes gevuld met grijze garnalen

Pallet van gerookte vissen met klassiek garnituur
Torentjes van gerookte forelmousse 

Salade Niçoise
Beenham in de klem

Wildpasteien met witloofconfi tuur
Gedroogde ham met Waldorff salade

Waaier van huisgemaakte groente salades
Broodbuffet

WARM BUFFET
Heldere bouillon van bosduif en fi jne groentjes

Opgevulde parelhoenfi let met tijm saus , 
knolselderpuree

Lamsstoofpotje met gratin dauphinoise
Zalmfi let met fi jne groentjes  en witte wijnsaus met 

bieslookpuree
Botervis met verse spinazie en kaassaus en pasta

Gewokte warme groentjes

DESSERTEN BUFFET
Exotisch fruit garnituur

 Assortiment van fi jne taarten
Kersstronk

Gefl ambeerde pannenkoekjes
Chocolade mousse

Ijs  bar
Franse en Belgische kaastafel

Voorschot te betalen bij reservatie voor Kerstdag.
 uw reservatie is pas defi nitief na ontvangst van

35.00 € p.p. voorschot op rek. nr BE90 7330 0835 1932  
(opgelet nieuw rekening nr.)

met duidelijke vermelding van uw naam en 
referentie: Kerstbrunch.

Alvorens uw voorschot te betalen dient U eerst uw 
reservatie te bevestigen via telefoon of mail.



KERSTMENU
DINSDAG 25 DECEMBER

Fijne hapjes amuse bouche

Carpaccio van zalm, gemarineerde komkommer, citrus 
vinaigrette

Soepje van geroosterde Butternut pompoen, snippers 
van gerookte forel, krokant spek

Gebakken zeebaarsfi let, crème van knolselder, gefruite 
prei, kalfsjus  *

Hertenfi let, gekonfi jte pastinaak, gele en rode wortel,  
spruitjes , jus van Porto

Assortiment van 3 fi jne kazen (kaasaffi neurs Van Tricht) 
7,- (optioneel)

Makaron met een vloeibare kern van karamel, zoute 
boter, vanille crème

Tomatenroomsoep met balletjes

Gebakken kipfi let, gebakken appeltjes, 
kalfjus en kroketjes

Chocolademousse of een kinderijsje in Kerstsfeer

Keuze uit 4 of 5* gangen menu

Kerst en Nieuwjaars menu

Kindermenu

Viergangenmenu p.p.: 49.00 €
Viergangenmenu met aangepaste

wijnen  p.p.: 76.00 €
Vijfgangenmenu*  p.p.: 62.00 €

Vijfgangenmenu* met aangepaste 
wijnen  p.p.: 95.00 €

Kindermenu p.p.: 25.00 €



SYLVESTER
2019

L E T ’ S  S TA R T  T H I S
B R A N D  N E W  Y E A R

T O G H E T E R

Wat  i s  e r  l euke r  dan  i n  goed 
geze l schap  en  a l  f ees tend  he t 

n i euwe  j aa r  i n  t e  s tappen .
W i j  l eggen  uw smaakpap i l l en 

i n  de  wa t ten  me t  een
hee r l i j k  menu .

Ge loo f  ons ,  he t  a l l e r l aa t s te 
p l aa t s j e  i n  uw agenda  za l 

goed  gevu ld  z i j n

W IJ  WENSEN 
JULL IE  EEN 

FANTASTISCH 
NIEUWJAAR!



SYLVESTER

DINSDAG 31 DECEMBER

Sylvestermenu à 60.00 € p.p.

ALL-IN: Dranken all-in tot 04u à 39.00 € p.p. 
(exclusief sterke dranken) 

BOB formule: is voorzien à 22.00 € p.p.

Deze formules dienen per tafel gekozen te worden.

MENU: ZIE VOLGENDE PAGINA

Wij bieden U de mogelijkheid om op 

oudejaarsavond een keuze te maken tussen 

volgende formules:

Aanvang Sylvesteravond: 19u
Vanaf 23.00u is er dansgelegenheid in 

de Torenzaal met onze huis-DJ.

Het totale bedrag per tafel dient betaald te zijn voor 
25/12/2019.

Uw reservatie is pas defi nitief na ontvangst van
het totale bedrang op rek. nr. 

BE90 7330 0835 1932 
(opgelet nieuw rekening nr.)

met duidelijke vermelding van uw naam en referentie: 
Oudejaarsavond.

Alvorens uw totaal bedrag te betalen dient U eerst uw 
reservatie te bevestigen via telefoon of mail.

U kan na uw diner in het restaurant feesten in onze 
Torenzaal tot in de vroege uurtjes. 

Uiteraard kunnen de gasten die het wat rustiger willen 
houden beneden genieten van deze mooie avond

Aan U de keuze.



SYLVESTERMENU

DINSDAG 31 DECEMBER

Fijne hapjes bij het aperitief

Tartaar van coquille, erwtenroom geparfumeerd met 
munt, Neus olijfolie

Zeebaarsfi let, chiconette, eryngii, balsamicojus

Tournedos van hert, wintergarnituur, veenbes, 
jus van bosvruchten 

Cilinder van rode vruchten, platte kaas, bisquit, crumble 



NIEUWJAARSBRUNCH

ZONDAG 5  JANUAR I

Prijs p.p. 43.00 €
Kindjes 3.50 € / Levensjaar (tot 12j)

Aanvang 11u
Reservatie gewenst

Glaasje Cava ter verwelkoming

KOUD BUFFET
Taartje van twee zalmbereidingen geserveerd met een 

kruidensausje
Pruimtomaatjes gevuld met grijze garnalen
Gerookt heilbot, zalm, forel en paling met 

mierikswortelsaus en fi jngehakte ui en peterselie
Feestelijke gevulde eitjes

Wildpastei met ardeense uienconfi tuur
Beenham in de klem

gedroogde ham en waldorff salade
Carpaccio van ossenhaas met pesto en Parmezaanse 

krullen

WARM BUFFET
Romig witloofsoepje met garnaaltjes

Gebakken botervisfi let met boschampignons en 
croutons, knolselderpuree

Gegratineerd vispannetje met bieslookpuree 
Fazantenborst , op Brabantse wijze en stro 

aardappeltjes
Hazenpeper met gratin

Gewokte warme groenten

DESSERTEN BUFFET
Chocoladefontein met Fruitspies

Ijsroombar
Franse en Belgische kazen

Assortiment fi jne taarten
Chocolade mousse

Tiramisu



LUXE ONTB IJTBUFFET

ZONDAG 19 JANUAR I

Van 9.00u tot 12.00u

Luxe ontbijtbuffet

Een glaasje vers geperst appelsap van de
lokale fruitboer

Broodassortiment met o.a. Roomboter croissant 
,pistolets, rozijnenbrood, abdijbrood, sandwiches 

spekbrood ,notenbrood …

  Verse Smoothies  
Cornfl akes & muesli
Yoghurt met vers fruit

Kaasschotel met een assortiment van Franse en 
Belgische kazen

Fijnkost schotel met diverse vleeswaren zoals 
gedroogde ham, chorizo ,gekookte beenham…

Préparé en krabsalade
Gerookte zalm met verse toast

Huisbereide confi turen, moet je proeven!
Ambachtelijke streekhoning & choco

Diverse bereidingen van eitjes
Krokant gebakken spek

Gegrilde tomaatjes
Miniworstjes met Rozemarijnaardappeltjes

Dessertenbuffet met onder meer…
Mini koffi ekoekjes
Pannenkoekjes

Chocoladefontein met fruitspies
Huisbereide Kempische rijstpap 

En nog een verrassing van onze eigen patissier… !

Heerlijke koffi e & verschillende soorten verse thee

Prijs p.p. 23.00 €
Kindjes aan halve prijs (tot 12j)



ALLE  MOOIE  EN 
BELANGR IJKE 

GEBEURTEN ISSEN 
IN  UW LEVEN 

VERD IENEN EEN 
ST I JLVOL  FEEST

Voor meer info 014/544391 
of info@torenhof-tongerlo.be

Het Torenhof beschikt over diverse zalen van 15 tot 
250p en een prachtige tuin om uw 

recepties te organiseren.

Heeft U een reden tot feesten, kom zeker bij ons langs, 
wij maken graag een voorstel op maat.

Feest U liever bij U thuis, wij helpen U graag verder met 
catering en alle raad en daad om van uw feest 

een onvergetelijk moment te maken.



VALENT IJNSMENU

VRIJDAG 14 FEBRUAR I

Romantische live piano muziek tijdens het diner

Aanvang: 19u

Kreeft, avocado, tomaat, kruidensalade

Kabeljauwfi let, crème van asperges, curry-roomsaus

Medaillon van kalf, rozet van bladerdeeg, wortel en prei, 
jus van bospaddestoelen

Structuren van chocolade, karamel en citrusvruchten

Menu prijs p.p. 49.00 €
Menu prijs met aangepaste wijnen p.p. 76,00 €

Kinderen kunnen de dag zelf
van onze kaart kiezen

Reservatie gewenst



VALENT IJNSBRUNCH

ZONDAG 16 FEBRUAR I

Prijs p.p. 43.00 €
Kindjes 3.50 € / Levensjaar (tot 12j)

Aanvang 11u
Reservatie gewenst

Glaasje Cava ter verwelkoming

KOUD BUFFET
Tros tomaatjes gevuld met garnalen

Taartje van 2 zalmbereidingen met een kruidendressing
Gerookte heilbot, zalm en forel met klassieke garnituur

Mortadello met olijven en chorizo
Vitello tonato

Beenham in de klem
Carpaccio van runds en Parmezaanse krullen

Waaier van huisgemaakte groentesalades
Broodbuffet

WARM BUFFET
Soepje van kropsla en kruidenkaas

Gebakken eendenborst met een sausje van 
sinaasappel en kroketjes

Gegratineerd witloof met breydel ham, kaas en 
Duchesse aardappeltjes

Victoriabaarsfi let met groenten sliertjes, kreeftensausje 
en kasteelaardappeltjes

Botervis  op een bedje van spinazie geserveerd met 
een bieslookpuree

DESSERTEN BUFFET
Assortiment van fi jne taarten

Gefl ambeerde pannenkoekjes
Franse en Belgische kazen

Chocoladefontein
Fruitspies

Chocolade mousse
IJs room



LUXE ONTB IJTBUFFET

ZONDAG 1  MAART

Van 9.00u tot 12.00u

Luxe ontbijtbuffet

Een glaasje vers geperst appelsap van de
lokale fruitboer

Broodassortiment met o.a. Roomboter croissant 
,pistolets, rozijnenbrood, abdijbrood, sandwiches 

spekbrood ,notenbrood …

Verse Smoothies
Cornfl akes & muesli - Yoghurt met vers fruit

  Verse Smoothies  
Cornfl akes & muesli
Yoghurt met vers fruit

Kaasschotel met een assortiment van Franse en 
Belgische kazen

Fijnkost schotel met diverse vleeswaren zoals 
gedroogde ham, chorizo ,gekookte beenham…

Préparé en krabsalade
Gerookte zalm met verse toast

Huisbereide confi turen, moet je proeven!
Ambachtelijke streekhoning & choco

Diverse bereidingen van eitjes
Krokant gebakken spek

Gegrilde tomaatjes
Miniworstjes met Rozemarijnaardappeltjes

Dessertenbuffet met onder meer…
Mini koffi ekoekjes
Pannenkoekjes

Chocoladefontein met fruitspies
Huisbereide Kempische rijstpap 

En nog een verrassing van onze eigen patissier… !

Heerlijke koffi e & verschillende soorten verse thee

Prijs p.p. 23.00 €
Kindjes aan halve prijs (tot 12j)



KANT  EN  KLARE 
AFHAALMENU’S  EN 

GERECHTEN

OP 24,  25 ,  31  DECEMBER

Carpaccio van zalm, gemarineerde komkommer, citrus 
vinaigrette

Soepje van geroosterde Butternut pompoen, snippers     
van gerookte forel, krokant spek

Gebakken zeebaarsfi let, crème van knolselder, gefruite 
prei, kalfsjus *

Hertenfi let, gekonfi jte pastinaak, gele en rode wortel,  
spruitjes, jus van Porto

Makaron met een vloeibare kern van karamel, zoute 
boter, vanille crème

Onze menu’s en à la carte gerechten worden 
volledig aangeboden

Om het U gemakkelijk te maken, is zoveel 
mogelijk afgewerkt.

 De gerechten zijn eenvoudig opwarmbaar in 
speciale verpakking die de kwaliteit waarborgt, Wij 

geven U trouwens duidelijke instructies mee.

Wil je Kerst of nieuwjaar gezellig thuis doorbrengen 
en toch niet teveel werk op je nek halen?

bestel bij ons jouw gerechten en maak van jezelf 
een ontspannen Chef tijdens jouw diner.

P R E T T I G E
F E E S T D A G E N !

Viergangenmenu p.p.: 40.00 €

Vijfgangenmenu*  p.p.: 50.00 €

MENU 4  OF 5*
GANGEN



AFHAALGERECHTEN 
KERST EN N IEUWJAAR 

2019-2020

Bestellen
Wij vragen U minimum één week 

vooraf uw bestelling door te geven
Tel: 014/544391

info@torenhof-tongerlo.be

Afhaaluren Kerst en Nieuwjaar 
2019-2020

24 december van 13u tot 17u
25 december van 10u tot 11.30u

31 december van 13u tot 17u
1 januari van 10u tot 11.30u

KOUDE VOORGERECHTEN

Tartaar van coquille, erwtenroom geparfumeerd met 

munt, gepoft kerstomaatje, Neus olijfolie 13.00 €

Tartaar van zalm, citrus, zestes van limoen 13.00 €

Versierde ½ kreeft “Belle Vue” 25.00 €

Wildpaté, winterslaatje en uienconfi tuur 12.00 €

SOEPEN (PER LITER = 2 PERS.)

Soepje van geroosterde butternut pompoen, snippers 
van gerookte forel, krokant spek 9.00 €

Romige kreeftensoep met cognac en
stukjes kreeftenvlees 14.00 €

Tomatenroomsoep 6.00 €

WARME VOORGERECHTEN

Gebakken zeebaarsfi let, crème van knolselder,
gefruite prei, kalfsjus 15.00 €

Gebakken scampi’s(6st) met een roomsausje,
bieslook en tomaat 13.00 €

HOOFDGERECHTEN

Fazantenborstfi let, wintergroenten, jus van oude porto
21.00 €

Hertenfi let, gekonfi jte pastinaak, gele en rode wortel,  
spruitjes , jus van Porto

23.00 €

Orloff gebraad, champignonroomsaus, geglaceerde
groenten, wijnappeltje gevuld met veenbessen, 

witloof… 17.00 €

NAGERECHTEN

Makaron met een vloeibare kern van karamel, zoute 

boter, vanille crème 7.00 €

Kerststronk in ijs (vanaf 6p) 4.20 € p.p. 

Kerststronk in bisquit (vanaf 6p) 4.20 € p.p. 

Omgekeerde appeltaart, speculaas ijs,
vanille saus 6.00 €

DE AARDAPPEL BEREIDINGEN BIJ DE 
HOOFDGERECHTEN VAN DEZE MENU’S NAAR KEUZE:

Aardappelkroketjes, gratin Dauphinois, 
hazelnootkroketjes of groenten puree

(spruitjes en knolselderpuree)



Uw feest in ons paleis 
of torenzaal? 

Wij bekijken graag de 
mogelijkheden met u. 

info@torenhof-tongerlo.be  

Ontdek de uiteenlopende mogelijkheden op onze 
prachtige locatie



Reservaties via 
info@torenhof-tongerlo.be / +32 (0)14 54 43 91

G e n e i n d e 1 - 2 2 6 0  W e s t e r l o

CONNECT WITH US

        fb.com/torenhof.tongerlo

        www.torenhof-tongerlo.be


