
   HUBYSPLACE

 
             Tapasplanken  

           Kaasplanken 

       Geschenkmanden 

            Take away 

         Kip aan ‘t spit  



   TAKE AWAY 

        LUNCH 

       Vrijdag  11.30  -  13.00 

                    Gerechten 

 

Slaatje gerookte zalm met frietjes      €13.00      

Linguine met kip en curryroomsausje    €13.00 

Linguine bolognaise met kaas               €  9.00 

Vol au vent, salade en verse frietjes      €13.00 

Varkenswangetjes op zijn vlaams        €17.00 

Trio van kroketten, salade & frietjes   €13.00 

             Bestel via tel.  0476/72.52.38  

                 Tot donderdag 17.00 uur 

 



    TAKE AWAY 

              Tapas  
         7/7 verkrijgbaar, 1 dag op voorhand bestellen                 

            Wilt U niet een hele tijd in de keuken staan!  

     Een streling voor de tong, een vulling voor de maag 

                   en mooi gepresenteerd voor het oog. 

 

Tapasschotel met variatie van mediteranne hapjes zoals 

olijven, zongedroogde tomaten,verschillende varianten 

kaas, tete de moine roosjes, salami’s, italiaanse ham met 

bijhorende dipkoekjes     

   

Picon maison ½ l. / 1 l.         €12.00/€20.00 

Bordje italiaanse ham                          €6.00 

Tapasschotel extra  min 2pp             €10.00 pp 

Verwenschotel   min 2pp                  €15.00 pp 

Verwenschotel         4 pp                 €45.00     



    TAKE AWAY 
   KAASSCHOTELS   &    BREUGHEL 

Kaasschotel 250 gr pp v.4pp                14.00 € 

Kaasschotel 300 gr pp v. 2pp               15.50 €                           

Scherp, zacht, gekruid, fruitig, pikant ….een rijkelijk  

assortiment aan artisanale kazen.  Afgewerkt met  

notenassortiment, gedroogde vruchten, druiven, …. 

 

 Breugelschotel   vanaf 3pp                15.00 €                   

Bestellen 2 dagen op voorhand  

Voor feestdagen 1 week vooraf   

Aangepaste wijn & bier ook verkrijgbaar 



    TAKE AWAY 

        Zaterdag  17.00 – 18.30 

        Zondag     11.00 – 13.00 

 

Steak maison met warme groentjes      €19.00 

Cote à l’os met warme groentjes           €23.00 

       Keuze uit peper of champignonsaus 

               gebakken op het green egg 

Varkenswangetjes op zijn vlaams         €17.00 

Vispannetje in licht getomateerd sausje            €19.00 

Zalm op vel gebakken in licht getomateerd sausje          €19.00 

Linguine met scampis in licht getomateerd sausje      €17.00 

 

     Keuze uit frietjes, puree of krielpatatjes 

              Bestel via 0476/72.52.38 

              Tot donderdag 17.00 uur 

 



    TAKE AWAY 

               zondag  11.00 – 13.00  

  Bestel via 0476/72.52.38 tot vrijdag 18.00 

  Kip aan ’t spit 
     1 kip met keuze uit 

   Voorgebakken frietjes,  

    Puree of krielpatatjes   

             Voor 2 pp 

       € 10.00 
 



 

Steak maison gebakken op green egg 

 

Zalm op vel gebakken op green egg 



 

Slaatje gerookte zalm 

 

 

Lunch pasta kip curry  



       

Laat U extra verwennen met een tapasschotel 



 

        Verwenschotel 4 pers.  45.00 euro 

 

 



 

Breughelschotel

 

Kaasplank  



 

Kaasplankje 2 personen met aangepaste wijn 


