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Vers wild en gevogelte
Hertenkalffiletpur                                            € 62,80/kg 

Hertenkalffilet                                                  € 56,20/kg 

Hertenragout                                                   € 31,80/kg 

Everzwijnfilet                                                    € 40,80/kg 

Everzwijnragout                                              € 34,00/kg 

Hazenrugfilet                                                   € 64,40/kg 

Parelhoen                                                         € 18,00/st 

Parelhoenfilet                                                  € 46,60/kg 

Fazant (hen)                                                     € 17,80/st 

Fazantenfilet                                                    € 42,40/kg 

Patrijs                                                                € 15,15/st 

Kalkoen                                                             € 16,70/kg 

Hoevekipfilets                                                  € 27,80/kg

Gevuld gevogelte  (**)
Gevulde kalkoen (énkel met Kerst)              € 26,80/kg 

Gevulde kalkoenrollade                                  € 25,80/kg 

Gevulde hoevekip                                            € 26,80/kg

(*) Ook ander wild verkrijgbaar. Wild is onderhevig aan dagprijzen, 
daardoor kunnen prijzen nog wijzigen. 

Ook ander wild verkrijgbaar. Voor prijzen en info, contacteer ons! 
 

(**) Vulling - 1 : appel-rozijn 
Vulling - 2 : pistache-wilde champignon

Tijdig bestellen is n must! 
Voor Kerst bestellen t.e.m. maandag 19/12/2022. 

Voor oudjaar bestellen t.e.m. maandag 26/12/2022. 
Gourmet/Fondue kan nog t.e.m. 

woensdag 28/12/2022 besteld worden.

Openingsuren fstdagen 
Zaterdag 24/12: 8.00u - 15.00u 

Zondag 25/12: gesloten 
Maandag 26/12: gesloten  

Zaterdag 31/12: 8.00u - 15.00u  
Zondag 01/01: gesloten 

Maandag 02/01: gesloten

Team Bart & Graciana 
wenst jullie 

prettige fsten toe!

Hoogstraat 32 - 1861 Wolvertem 
02 269 17 46 - info@bartengraciana.be 

 
Bestel online op 

www.bartengraciana.be



Aperitief
Assortiment van 5 bladerdeegjes 
met een heerlijke vulling                                          € 5,00 

Tapasplank (min. 4 personen)                            € 11,00 pp 

Rundsvls
Voor prijzen en informatie, contacteer ons!

Bijgerechten
Appeltjes met veenbessen                      € 16,60/kg 

Verse kroketjes                                           € 0,30/st 

Verse amandelkroketjes                            € 0,50/st 

Aardappelpuree                                          € 9,75/kg 

Aardappelgratin                                         € 10,70/kg 

Aardappelgratin met truffel                     € 10,80/kg

Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes                            € 6/l 

Kreeftensoep                                                             € 14/l 

Wilde boschampignonsoep                                     € 9/l 

Witloofroomsoep                                                       € 6/l

Fondue
Rund, kalf, varken, kip, 4 soorten 
balletjes, worstje                                     € 14,00 pp

Stngrill
Chateaubriand (rund), kalfslapje, 
kipfilet, varkensfilet (Duroc d’Olives), 
worstje                                                     

€ 14,00 pp

Teanyaki (Vanaf 4 pers.)
Scampisaté (oosters), tonijnsteak 
met sesam, zalmmootje met een 
dressing van Wasabi, varkens-             € 20,00 pp 
haasje, rundslende, kalkoenlapje, 
gegrild spek, lamskroon

Belgisch lamsvls
Lamskroon                                                 € 53,80/kg 

Lamskroon met kruidenkorst                  € 53,80/kg 

Lamsfilet                                                     € 56,30/kg

Kaachotel
Ruime variatie van kazen, noten, vers & 
gedroogd fruit, mengeling van broodjes, boter 

Hoofdgerecht (300g - vanaf 4 pers.)     € 22,00 pp 

Dessert (150g - vanaf 6 pers.)                € 14,00 pp 

Veaingsbrd
Verrassingsbrood (50 stuks)                                    € 65 

Mini sandwiches op schotel                                 € 1,10/st

Varkensvls
Varkenshaasje met pesto, Italiaanse 
ham en parmezaanse kaas                     € 25,60/kg 

Varkenshaasje met truffel, 
panchetta en manchego                         € 31,30/kg

Gourmet
Gourmet classic                                    

€ 14,00 pp

 
Chateaubriand, varkenshaasje, kipfilet, 
hamburger, kalfsworstje, Ardeense steak, 
cordon bleu, simmentalburger, 
belegen kaas in een jasje van bacon en 
witte & zwarte pensen 

Supplement lamssteak                          € 3,00 pp  

Gourmet speciale                                  

€ 16,00 pp

 
Chateaubriand (gemarineerd), kipfilet 
(gemarineerd), pittavlees met looksaus, 
varkenshaasje, lamssteak met kruidenboter, 
kalfslapje, hamburger, Ardeens worstje, 
belegen kaas in een jasje van bacon 
en witte & zwarte pensen 

Gourmet kind                                           
€ 6,00 pk

 
Hamburger, witte & zwarte pensen, 
Ardeense burger, kalfsworstje, kipfilet 

Charcuterieschotel Raclette 
Assortiment van onze fijnste charcuterie           € 15,00 pp

Vrgerechten
Huisgemaakte kaaskroket                                    € 1,90/st 

Huisgemaakte garnaalkroket                               € 4,50/st 

Scampi look of v/h huis (6 stuks)                       € 9,00/6st 

Tagliata met garnituur, balsamico 
en truffelolie                                                           € 30,95/kg 

St. Jacobsschelp                                                   € 12,00/st

Hfdgerechten
Gevulde kalkoenrollade 
met Grand Veneur                                                 € 15,00 pp 

Stoofpotje van hertenkalf                                    € 32,20/kg 

Fazantenfilet met fine champagnesaus           € 18,00 pp


