
Herfstkaart 

 ’t Fermetje 

Wij zijn blij, na zo’n lange tijd, terug jullie glimlach te zien … gedaan met de 
mondmaskers !! Toch moeten we wel nog voorzichtig zijn : 

Handen ontsmetten bij aankomst … CO2-controle (soms moeten wij eventjes de 
deuren openen om te verluchten) … hou afstand & volg de instructies op. 
Neem deze kaart gerust mee, wij mogen ze toch geen 2 maal gebruiken ! 

 

   Slaatje met warme geitenkaas 
  Gandahamkroketjes (2) 

   Wildpaté met garnituren 

   Tomaat Mozzarella 
   *** 

   Dagsoepje 

   Sorbet 
   Calvados 

   *** 
   Chateaubriand met pepersaus 
    Kip met currysaus & ananas 

   Scampi’s (10) diabolique 
   Gegratineerde visschotel 

   Groenten & Frietjes 
   *** 

   Crème Brulée 
   Dame Blanche 

   Warme appeltaart 
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Dagsoepje met brood & boter      4.75 

Oostendse vissoep met kaas & croûtons     13.25 
 

Kaaskroketjes (2 stuks)    11.75 
Granaalkroketjes (2 stuks)     15.50 

Gandahamkroketjes (2 stuks)     13.25 
 

Zalmfilet met kreeftensaus     16.75 
Gegratineerd visschoteltje     17.75 
Scampi’s (6) kreeftensaus     16.75 

Scampi’s (6) diabolique     16.75 
 

César Salade    16.50 
Kippenreepjes-sla-tomaat-parmezaan-croûtons-dressing 

Salade ‘t Fermetje     17.75 
Gerookte zalm, garnalen, pijnboompitjes, groenten 

Cavaillon met Gandaham     16.50 
Flinterdunne sneetjes Gandaham & cavaillon-meloen 

Slaatje lauwe geitenkaas     16.75 
Geitenkaasjes-spek-slaatje-appeltjes-candijsiroop 

Salade Caprese / tomaat mozzarella     15.75 
Tomaatjes-mozzarella-olijfjes-basilicum-peper 

 
Voorgerechten worden opgediend met brood & boter 

Voorgerecht als hoofdgerecht eten = suppl. Frietjes  2.75 
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         Trio van wildpaté 
   Veenbessen - Rozijntjes 
         Ajuinconfituur 
         Sla – Tomaatjes  
              Nootjes  
    Kramiekbrood & boter 
                  18.75 
 

 

Voorgerecht    HERFST 2021   Aanbieding 



Steak van de dikke bil (280 gr)      21.00 

Schoudersteak (280 gr)      19.00 
Entrecôte (300 gr)      22.50 
Côte à l’os  - 1 persoon     26.25 
Chateaubriand (350 gr)      26.25   
    Sausjes : archiduc, peper, béarnaise  3.50 
                  kruidenboter  2.00 

Varkenshaasje archiduc    20.75 
Hammetje met mosterdsaus     18.75 
Warme beenhesp met mosterdsaus     17.75 
Lamskroontje met kruidenboter     28.00 
Kippenreepjes met currysaus & ananas    18.75 
 
Ribbekes      portie  19.75  /  à volonté  24.75  
      keuze uit gekruid, look, honing of natuur 
 

            
 

Zalmfilet met kreeftensaus     24.75 
Tongrolletjes met witte wijnsaus & garnalen  25.75 
Kabeljauwhaasje béarnaisesaus    25.75 
Gegratineerde visschotel    25.75 
     Zalm-tong-kabeljauw-scampi’s 

Gebakken slibtongetjes (3)    25.25 
Scampi’s (12 st) in de lookboter   26.25 
                         met kreeftensaus   26.25 
                         met curry & appeltjes  26.25 
                         diabolique   26.25 
Grote pot Bouillabaisse   25.25 
     Maaltijdsoep met veel vis, kaas, croûtons, rouille & brood 

H
oofdgerechten

 



Classics + slaatje & frietjes 
 

Stoverij van varkenswangetjes   20.75 
Huisgemaakte vol au vent   19.75 

Zelfgedraaide balletjes in tomatensaus   19.75 
 

Kaaskroketjes  (2st) 14.50     (3st) 17.25 
Garnaalkroketjes  (2st) 18.25     (3st) 21.00 

Gandahamkroketjes  (2st) 16.00     (3st) 18.75 
Trio van kroketjes (kaas, garnaal, ganda) 21.00 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
César Salade    23.00 

Kippenreepjes-sla-tomaat-parmezaan-croûtons-dressing 

Carpaccio van rund     23.75 
Flinterdun rundsvlees-ruccola-tomaat-parmzeaan 

Salade met scampi’s (12)     26.25 
Gebakken scampi’s,sinaasappel,kiwi,groenten 

Slaatje lauwe geitenkaas     23.75 
Geitenkaasjes-spek-slaatje-appeltjes-candijsiroop 

Salade ‘t Fermetje     26.25 
Gerookte zalm, garnalen, pijnboompitjes, groenten 

 

Reuze Salade van de Chef    28.75 
Slaatje, gerookte zalm, gebakken scampi’s 
Tomaat garnaal, kippenreepjes met fruit 

Gandaham, calamares à la Romana, mozzarella 

 
Hoofdgerecht-salades worden opgediend  

met frietjes of brood en vinaigrettes  
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      Fazantfilet 

           jagersaus 
     warme groenten 
           kroketjes 
               27.50 

 

Hoofdgerecht   Herfst  Aanbieding 



Spaghetti Bolognaise   

 klein 11.75  groot 15.25 
Macaroni met kaas & hesp 
 klein 11.75  groot 15.25 
Spaghetti Carbonarra (spekjes) 
 klein 11.75  groot 15.25 
Penne met kippenreepjes, ananas & currysaus 
 klein 14.25  groot 19.75 
Spaghetti met scampi’s & groentjes 
 klein (6) 16.75  groot (12) 26.25 
Penne met balletjes in tomatensaus 
 klein 14.25  groot 19.75 
Pasta à l’arrabiatta 
 klein 11.75  groot 15.25 
 
Lasagne Maison  18.75 
Veggie Lasagna    18.50 
Lasagna met vis  22.75 
 

 
 

5.50 kaaskroketje 
7.25 garnaalkroket 

10.00 balletjes in tomatensaus 
        10.00 vol au vent 

10.50  stoverij van varkenswangetjes 
11.75  kindersteak 

9.50  fish sticks 
8.50  kinderspaghetti 
8.50  kindermacaroni 
11.75  kinder-ribbekes 

5.25 (1)  kinderfrikandel 
7.25 (2)  kinderfrikandel 

9.50  kippennuggets 
 

Alle kindergerechten worden opgediend 
met frietjes, klein slaatje & potje appelmoes 
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Kinderijsje   4.75 

Coupe vanille   6.50 
Dame Blanche   7.75 
Coupe Brésilienne   7.00 
Coupe advokaat   8.95 
Banana Split   8.50 
Coupe vers fruit   9.75 
 
Chocomousse   6.50 
Chocomousse met slagroom   8.00 
Moelleux au chocolat -ijs & slagroom   9.50 
Crème Brulée   7.50 
 
Warme appeltaart -ijs & slagroom   7.75 
Sabayon met ijs & fruit   9.95 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
essert 

Restaurant ’t Fermetje 
Dorpsstraat 44 9800 Deinze 

Tel. 09/380.10.10 
www.tfermetje.eu 
info@tfermetje.eu 

webshop take away ->  
 

 

Dagschotel 

Met uitzondering van zaterdagavond & zondagmiddag is 
er steeds een dagschotel verkrijgbaar. 

Zowel ’s middags als ’s avonds … ook op zondagavond ! 

Telkens met keuze tussen vlees- of visgerecht. 

Soepje & Hoofdgerecht  15.75 
{bij warm weer wordt soep vervangen door klein voorgerechtje} 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feestmobiel 
‘ Ha!!o Fermetje ‘ 

Komt terug van stal. 
Iets beperkter… maar met nieuwe formules !   
Privé of zakelijk // classic, premium of luxe. 

… Frietjes … Pasta … Tapas … 
… Ontbijt … BBQ … 

Wij rijden uit vanaf 50 volwassenen. 

Eet je buikje vol op onze 

à volonté – vrijdagen 
’s middags & ‘s avonds 

 
1° Vrijdag 

Scampi’s à volonté (4 smaken)   23.75 
2° Vrijdag 

Varkenswangetjes & vol au vent   16.50 
3° Vrijdag 

(als er 5 vrijdagen zijn in de maand) 

Zuiderse Bouillabaisse     21.25 
Voorlaatste vrijdag 

Spitburgers à volonté     16.50 
Laatste Vrijdag 

Ribbekes à volonté     21.25 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elke maandag kan je zowel          
’s middags als ’s avonds             

à volonté genieten van ons  
DAGSCHOTELBUFFET 

 15.75 
Dagsoepje met brood & isigny-boter 

Tapasbordje als voorgerechtje of dessertje 
2 visgerechten – 4 vleesgerechten 

1 surprise-gerecht 
Aardappelen & frietjes , warme & koude groenten 

Nog steeds  TAKE AWAY ! 
Tijdens de openingsuren van ’t Fermetje kan je nog 

steeds gerechten afhalen zoals tijdens de lockdown.    
Om alles vlotjes te laten verlopen vragen wij wel je 

bestelling 1 dag vooraf door te geven via de webshop.   
Zo garanderen wij dat alles netjes zal klaarstaan ! 

INFO. 
         Nog 1 dolle woensdag in 2021. 
Woensdag 13 okt : Herfst BBQ à volonté 

Eindejaarsfolder  
Alle afhaalgerechten, menu’s, buffetten       

samengevat in 1 foldertje …  
Verlof 

Wij zijn nog open op 01 november ’s middags, 
daarna gaan wij er 8 dagen tussenuit ! 

  


