- heerlijk genieten -

ONTBIJTBUFFET 
PICKNICKMANDEN
LUNCH MET SALADEBUFFET
VERSE PANNENKOEKEN
HUISGEMAAKT GEBAK
THEMA-AVONDEN
FEESTEN OP MAAT
ELKE EERSTE VRIJDAGAVOND
VAN DE MAAND
SPEL & TAPAS
Tapas doorheen
de avond en speluitleg

Houd alvast de website in de
gaten voor meer aanbiedingen
en aankondiging van
de thema-avonden

WWW.AMARANTEETHUIS.BE
INFO@AMARANTEETHUIS.BE

Ben je ALLERGISCH voor iets? M
 eld het ons!
Betaling cash & Payconiq

kwaliteitsvolle hoeveproducten

Proef de versheid van eerlijke producten die op ambachtelijke wijze en met veel zorg
bereid worden op de boerderij en verder afgewerkt bij ons om uiteindelijk op uw bord
terecht te komen!

Verse & Biologische Groenten

Biologische eigen kweek van groenten door mijn pa (Dirk Vanderbeke)
‘t Groenselpoortje uit Zevekote

AROMA Koffie

Een Familiebedrijf uit Oostende dat zelf koffiebonen brandt. 100% Arabica.

Vlees van het Eendenhof
Hoevevlees van eigen kweek

Fruit

Pierre en Ann Maertens - Deroo uit Werken

Zuivelproducten

Eieren en boter - De Lijsterbes uit Ichtegem
Hoeve-ijs - Milki uit Zevekote
Hoevekaas van Hoeve De Kopman uit Diksmuide-Leke

VIS

Verse levering van Anthony van Fish at Home
en vishandel Maurice en Marleen

BROOD & GEBAK

Synergie en Fjorden brood van bakkerij Devisch
Zelfgebakken taart en Bart bakt het brood

Dranken

Vosco - Zuid Afrikaanse wijn
Lootens - Franse wijn & gin
Foxgin - familierelatie t Voshol Leisele

LUNCH
DAGVERSE AMARANT S
 UGGESTIE
INCLUSIEF SALADEBUFFET

Dagsuggestie						€ 16,00
Soep & dessert inclusief

MENU’s

INCLUSIEF SALADEBUFFET

BROODMENU
Soep, belegde boterham &
 dessertje*		

€ 14,00

WRAPMENU
Soep, wrap & dessertje*				

€ 14,00

PASTAMENU
Soep, pasta & dessertje*				

€ 16,00

Keuze uit
		

Keuze uit
		

Keuze uit
		
		

Brie, appel, rozijnen, walnoten en honing
Kip avocado (of veggie)

Kipfilet, verse kaas & tuinkruiden
Zalm, magische kaas & rucola

Lasagne
Volkoren pasta met getomateerde groentensaus
Volkoren pasta met gehakt-groentensaus

BUFFET
Saladebuffet						€ 8,00
Alle menu’s zijn inclusief saladebuffet,
NEEM GERUST IN afwachting
van het hoofdgerecht

FAIR & lokaal

parelcouscous met
kip in curry kokos
met wokgroenten
€ 16,00

inclusief saladebuffet,
NEEM GERUST IN afwachting
van het hoofdgerecht

LUNCH
Belegde boterham

Dikke sneden donker meergranenbrood inclusief saladebuffet

Brie, appel, rozijnen, walnoten en honing		
Kip avocado (of veggie)				

€ 8,00
€ 8,00

WRAP 

Verse wrap inclusief saladebuffet

Kipfilet, verse kaas & tuinkruiden			
Zalm, magische kaas & rucola 			

€ 7,00
€ 8,00

PASTA

Inclusief saladebuffet

Lasagne						€ 12,00
Volkoren pasta met getomateerde groentensaus
€ 10,00
Volkoren pasta met gehakt-groentensaus		
€ 10,00

SOEP

Als maaltijd met a
 ssortiment brood 			
€ 6,00
Als bijgerecht						€ 3,00

Kindersuggestie
Inclusief saladebuffet

Boterham met kaas of hesp				
€ 5,00
Kinderspaghetti 					€ 6,00
Kinderlasagne						€ 7,00
Wentelteefjes met bruine suiker			
€ 4,00
Alle menu’s zijn inclusief saladebuffet,
NEEM GERUST IN afwachting
van het hoofdgerecht

GEBAK & ijs
GEBAK VAN DE DAG - ZIE TAARTENFRIGO

Droog huisgemaakt gebak 				
Speciaal huisgemaakt gebak				
Assortiment huisgemaakt gebak			

€ 3,00
€ 5,00
€ 7,00

Verwenkoffie met assortiment kleine zoetigheden

€ 5,00

combinatie van gebak uit de taartenfrigo aangevuld met zoetigheden

Gebak

Pannenkoek suiker/confituur				
Pannenkoek met appel				

€ 3,50
€ 4,00

Supplement

Bol ijs							 € 1,00
Verse slagroom					 € 0,50
Warme chocoladesaus				
€ 1,50

Ijs - Hoevewinkel Milki

Coupe Vanille						
Coupe Mokka						
Coupe Trio(Vanille/Mokka/Chocolade)		
Coupe Bresiliènne 					
Coupe Dame Blanche					
Coupe Dame Noire					
Coupe Cuberdon					
Coupe Advocaat					
Huisgemaakt Ijs - Coupe Koekjesijs Amarant
Kinderijsje, keuze uit 2 bolletjes met topping naar keuze		

Likeur

Glaasje Advocaat met slagroom			
Glaasje African Wild Cream				

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00

FRISSE DRANKEN
Lemonaid

33 CL- BRUISEND, fairtrade & bio

Limoen
Passievrucht
Bloedsinaasappel

€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20

FireFly

33 CL- water met vruchtensapen kruiden, geen suiker

Citroen, limoen & gember
Kiwi, limoen & munt
Granaatappel & vlierbloesem

€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20

NIEUW - IJSTHEE

50 CL - VERS IJSTHEE KANNETJE MET VERSE KRUIDEN
KEUZE GEZOET OF NIET GEZOET
BIologische thee - www.kruidenweide.be

Fruitsymfonie	
Witte thee, rooibos en vruchten. Deze mix brengt je in
een uitzonderlijk goed humeur.

€ 4,00

Red moon

€ 4,00

Mysterieuze sinaasappel

€ 4,00

Black mojito	

€ 4,00

Muntkoning	

€ 4,00

 ode vruchtenmengeling. Een volle fruitige combinatie, zacht verfijnd
R
met een vleugje room.
Fijne milde Sencha, harmonieus gecombineerd met de fruitige frisse
smaak van sinaasappel eneen vleugje gember.
Zwarte thee met munt & limoen. De heerlijke cocktail in thee-variant.
Muntthee met rode vruchten. De frisse smaak van munt
met de smaak van fruitige bessen.

Heerlijk ijsgekoeld - aanrader! -

Ice Cappuccino, met koffie en melk
Ice Moccachino, met chocolademelk en koffie

€ 3,50
€ 3,50

FRISSE DRANKEN
WATER

 haudfontainePlat/Bruis 25 cl			
C
ChaudfontainePlat/Bruis 50 cl			
Chaudfontaine Plat/Bruis 1l				

VRUchtendranken

 ppelsap 100% Bio					
A
Appel-vlierbessensap 100% Bio			
Vers geperst fruitsap					

Smoothie

Smoothie met rode vruchten				

Milkshake

Vanille							
Mokka							
Chocolade						
Banaan						



€ 1,80
€ 3,50
€ 6,00
€ 2,20
€ 2,20
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

WARME DRANKEN
Koffie

Koffie, Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino met opgeschuimde melk
Cappuccino met opgeklopte room
Ristretto, donkere espresso
Latte Macchiato
Moccachino, combinatie c hocolademelk en koffie
Irish coffee

Net iets meer

Warme melk, met honing
Warme chocolademelk

Melk

€ 2,60
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,20
€ 2,60
€ 3,50 
€ 3,50
€ 6,00
€ 3,00
€ 3,00

Kannetje thee

BIologische thee - www.kruidenweide.be

Fruitsymfonie	
Witte thee, rooibos en vruchten. Deze mix brengt je in
een uitzonderlijk goed humeur.

€ 4,00

Red moon

€ 4,00

Mysterieuze sinaasappel

€ 4,00

Black mojito	

€ 4,00

Muntkoning	

€ 4,00

 ode vruchtenmengeling. Een volle fruitige combinatie, zacht verfijnd
R
met een vleugje room.
Fijne milde Sencha, harmonieus gecombineerd met de fruitige frisse
smaak van sinaasappel eneen vleugje gember.
Zwarte thee met munt & limoen. De heerlijke cocktail in thee-variant.
Muntthee met rode vruchten. De frisse smaak van munt
met de smaak van fruitige bessen.

ER IS NIETS MIS MET EEN KOFFIE VERKEERD



DRANKEN
BIEREN
Vedett							
Omer							
Dronken Put bruin					
De Poes blond 					
Harlekijn blond, Venetiaans blond 			
Ghistelnoare, ambachtelijk Belgisch Speciaal bier 100% natuurlijk
Session Ale (4,7%) ideale dorstlesser, hoge gisting maar laag

€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

in alcohol. gebrouwen met 3 Poperingse hopsoorten en 3 soorten mout

€ 3,50

selectie van 4 Belgische hopsoorten				

€ 4,00

Tripel (8,5 % ) degustatiebier met rijk, kruidig aroma door speciale

Aperitief

Porto wit						
Porto rood						
Pineau							
Sherry (dry)						
Huisaperitief						
Aperol Spritz						
Kirr							
Picon witte wijn					
Kirr Royale						
Cava Puento Negro MT seco Glas 			
				Fles			

Gin tonic

Blackwoods, fris aromatische gin 				
Boë, subtiele botanische gin 		
			
Citadelle, florale gin
				
Fox gin, toetsen van citrus en lavendel 			

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 22,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 14,00

WIJNKAART
GLAS
Witte wijn

Buiten Gewoon Chenin Blanc
Zuid Afrika, fruitige droge wijn

FLES

€ 3,80 € 18,00

Oude Heerengracht Chardonay/Chenin Blanc € 3,80 € 18,00
Zoete wijn

P.J. Astruc Sauvignon Blanc Pays d’Oc

€ 3,80 € 18,00

Koopmanskloof Chenin blanc

€ 3,80 € 18,00

Frankrijk, frisse en zeer aangename witte wijn uit de Laugnedoc
Deze klassieke chenin blanc heeft een zuivere, frisse afdronk

Buiten Gewoon Rosé

Rosé wijn

Zuid Afrika, vol fruitige framboos getinte wijn, niet zoet

€ 3,80 € 18,00

Pastel de Rosé

€ 3,80 € 18,00

Koopmanskloof Rosé

€ 3,80 € 18,00

Frankrijk, tamelijk stevige rosé op basis van de Syrah-druif

Deze pinotage rosé heeft een mooi aroma van rode bes en framboos

RoDe wijn

Buiten Gewoon Shiraz/Grenache

€ 3,80 € 18,00

Château Saint-Bénézet, Moulin Baguet
Costières de Nîmes

€ 3,80 € 18,00

Koopmanskloof Pinotage

€ 3,80 € 18,00

The Tin Mine Zevenwacht

-

Zuid Afrika, vol zachte kruidige wijn

Frankrijk, Syrah-Grenache uit het zuiderste deel van de Rhone Streek

Deze intense pinotage draagt aroma’s van granaatappel, vlierbesen groene kruiden
Zuid Afrikaanse syrah, grenache druif, mourvedre

Aperitief/dessertwijn

Haenepoot, witte wijn

€ 27,00

€ 4,00 -

Drukke werkdag?
Alle gerechten op de kaart kunnen worden
afgehaald met korting van 10%

Lekkers mee naar huis
Koop onze Theemengelingen per 100g
verkrijgbaar aan €12

Foxgin

€42 / fles

CADEAUTIP
Cadeaubon van amarant!
Verras iemand metdit leuk idee.

PICKNICkMANDEN
Heb je iets te vieren of wil je eens op een originele manier iemand verrassen
vraag dan gerust naar onze picknickmand...
Een goed gevulde mand (of cooltas, afhankelijk van hoe lang je onderweg bent)

Basispakket €18
Kind €10

Aperitief hapjes, fruit, rauwkost, slaatje, hartig hapje,
3 rijkelijk belegde ovenkoekjes, drankje, smoothie, zoetigheden, dessertje,
bordjes, bestek, bekers, servetten, washandje en handdoek, picknickmat.
Heb je het liever iets ruimer met fles cava of meer drankjes?
Vraag er om en we bespreken de mogelijkheden.

Leuk extraatje

Kies voor de picknickmand in combinatie met huifkar tocht... Vraag ernaar.

Spel en tapas
Geniet de hele avond van tapas (warme en koude gerechtjes of knabbelingen)
terwijl je speelt. Afhankelijk van je gezelschap kiezen we de spelen die geschikt
zijn en krijg je speluitleg aan tafel. Je kiest je favoriete drankje en kunt
ontspannen genieten van een avondje anders bezig zijn... leuk als team building
of familie uitje. Ook privé te boeken op eender welk moment. Formule van eten
in combinatie met spelen te bespreken.

€15 (excl dranken)

ONTBIJTBUFFET
Eénmaal per maand is er in het weekend de mogelijkheid tot ontbijtbuffet.
Uitgebreid ontbijtbuffet met cava € 18,00 per persoon
Kind € 8,00

Andere formules
Gin Tasting, foute avond, hight tea, familiebuffet, pizza party, moordspel met
actieve deelname van de aanwezigen,...
Mogelijk mits bespreking

ONS VERHAAL
Welkom in Eethuis ‘Amarant’
Amarant is een purperkleurige eenjarige kruidachtige plant
met kleine vruchten, f amilie van Quinoa
Amar is spaans voor graag zien en mekaar samen brengen,
iets doen voor mekaar
We willen jullie graag ontvangen in een huiselijke, warme sfeer.
Samen met familie, vriendenof collega’s gezellig genieten van een
gezonde gevarieerde maaltijd. Laat jullie verleiden door heerlijke geuren
en kleuren en door verrassende smaken!
Gezond-Lekker-Dagvers-Gevarieerd “Echte” kwaliteitsvolle voeding
en het belang hiervan voor onze gezondheid en ons geluk dat is mijn
drijfkracht. Vol enthousiasme mensen mogen ontvangen en verwennen
samen met mijn passie voor een gezonde levensstijl is de reden voor
deze nieuwe uitdaging! 
Na 20 jaar sportles geven ligt deze wending in dezelfde lijn en help ik
mee zorg dragen voor het lichaam. Gevarieerde gezonde voeding en
voldoende beweging zijn dan ook niet los te koppelen van mekaar!
Er is ook mogelijkheid tot combinatie van gezond met een zoete zonde
omdat daarvan genieten (met mate) ook een kunst is. Wanneer dit bij
bijzondere gelegenheden of als extraatje aanzien wordt is het genot
groter en iets zoets is zeker voedsel voor de ziel.
Ik laat jullie hier graag van genieten en hoop dat jullie deze formule
zullen appreciëren! G
 eef ons jullie feedback of suggesties door, we staan
hiervoor openen willen zeker aan jullie wensen tegemoetkomen!
Laat gerust je emailadres na zodat we je op de hoogte kunnen brengen
van komende activiteiten of speciale acties.

