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Restaurant ‘t Fermetje - Dorpsstraat 44  9800 Deinze   
www.tfermetje.eu 09/380.10.10  info@tfermetje.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeneemkrantje met alles wat u moet weten over ’t Fermetje! 
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Martini wit / rood   5.30 
Porto wit / rood   5.30 
Sherry     5.30 
Pineau des charentes  5.30 
Kirr (met witte wijn)  5.30 

Campari            6.30 
Pisang Ambon           6.30 

Safari            6.30 
Passoa           6.30 

Bacardi           6.30 
Gordon Gin           6.30 

Vodka wit/rood           6.30 
Suppl.fruitsap/fris           1.60 

 
Ricard           7.20 

Picon vin blanc           7.20 
Alcoholvrije apero           5.90 

 
Aperitief Maison           8.10 

Kirr Royal           7.20 
Cava – glas           7.20 
Cava – fles         32.00 

Champagne per fles         48.00 
 
 

Portie koud gemengd    7.50 
Portie olijfjes  6.00 

Mini-loempia (12st)    7.50 
Warm gemengd (12st)   8.50 
Tapas bordje - klein   9.50 

(kaas-olijven-tomaat …) 
Tapas bord – groot    14.50 

(kaas-olijven-tomaat-ansjovis…) 
…) 

 

Filliers Dry Gin 28 
+ 

Schweppes 
Original – Ginger Ale 

Orange blossem – Hibiscus 
Pink pepper – Cardemon 

€ 11.90 
 

Aperitief van ’t moment !        
 PINK LADY (monbassa gin)          9.90 € 
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Coca Cola / Light / Zero 2.40  Gini     2.60 
Fanta / Sprite   2.40  Ice tea    2.60 
Limonade ‘Eaumega’  2.40  Fruitsap    2.60 
Water  bruis of plat  2.40  Appeltiser   3.30 
  Per fles 1 lit  9.00  Tonisteiner sprüdel 2.60  
Vittel     2.60   citroen / sinaas 2.70 
Perrier     2.60   multikorf fruitsap 3.40 
Schweppes    2.60  Vers fruitsap   6.50 
Schweppes Agrum  2.60 
 
 

 

Pils      2.40 
Alcoholvrij    2.40 
Wittekerke    2.70 
Palm     2.70 
Kriek     2.70 
Bass Pale-Ale    2.70 
Carlsberg + Carlsberg 0% 3.20 
Westmalle bruin/blond 3.70 
Leffe bruin/blond   3.70  
Duvel      3.70 
Pilaarbijter blond 7.5°  4.00 
Pilaarbijter bruin 7.5°  4.00 
Streekbier van ‘t moment 4.00 

 

 

 

 

 

 

Petrus oud bruin  3.20 

Petrus Blond 6.6° 3.70 

Petrus dubbel bruin 3.70 

Petrus gouden triple 4.00 

Kwaremont           3.70 
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Witte wijn 
Protea – Zuid Afrika  26.00 

                                                                                             (pinot grigio – fris/droog – kruisbes/limoen)     

Villa Mansay – Languedoc 21.50 
(chardonnay/colombard-rond/fris-rijp wit fruit/citrus) 

Hill & Dale – Zuid Afrika 21.50 
                                                                                                (sauvignon blanc-fruitig-groene peper/gras/kruiden)  

Zoete witte wijn 
Theuniskraal – Zuid Afrika 22.00 

                                                                                                (bouquet blanc-zoet-kruidig aroma/oranjebloesem)   

Rode wijn 
    Paolo Leo – Italia Puglië    22.50 
    (negroamaro-fruitig/stevig-zwarte bessen/framboos) 

La croix belle – Languedoc 24.00 
                                                                                              (sirah/merlot/cargnan-zacht/fruitig-zwarte bessen) 

Francis Coppola – USA 36.00 
                                                                                              (zinfandel-sappig/vol-rijpe rode kers/pruim/vanille) 

Rosé wijn 

Bio di Giovanna – Sicilië  25.00 
                                                                            (nero d’avola-rond/fris-citrus/mineralen) 

Villa Mansay – Languedoc 21.50 
(cabarnet/grenache-fruitig/vol-framboos/zwarte bes) 

Chat.d’Astros – Provence 26.00 
(cab.sauv/syrah/grenache-fris/fruitig-pompelmousse) 

Sprankelende wijn 
                                                          Lambrusco Emilia                                                                                          

Italia  21.50 
         (vino rosso frizzante,dolce. 

Vina da tutto pasto, ideale 
                                                                            complemento dele moderne alimentari) 

Huiswijn ’t Fermetje 

Drostdy-Hof  
wit/rood/rosé 

Glas   3.90 
Karaf ¼   6.80 
Karaf ½   13.50 
Fles   19.90 

One glas of wine 

 a day keeps the  

doctor away … 

Jonge Filliers jenever   4.00 

Oude Filliers jenever   5.50 

Fruitjenever Filliers   4.00 

Whisky J&B    6.50 

Whisky Johny Walker   6.50 

Whisky Glenfiddish 12 j  7.50 

Cointreau     6.50 

Grand Marnier    6.50 

Calvados Père Magloire  6.50 

Baileys     6.50 

Amaretto     6.50 
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                                                                 Latte Macchiatto          3.30 
Mokka    2.40                  Italiaanse Cappuccino 
Expresso   2.40                      (met melkschuim)    3.40 
Decafeïné   2.40                  Belgische Cappuccino 
Koffie verkeerd  2.90                      (met slagroom)         3.80 
 
 
 
 
Thee naar keuze  2.40 
Warme cecemel  2.80 
 
 
 
Hasselt koffie  5.80 
Irish Coffee  

(met whisky)  6.90 
French café  

(met cognac)  6.90 
Italian koffie  

(met amaretto) 6.90 
Normandische koffie   

(met calvados) 6.90 
Deinsche koffie  
(met filliers jenever) 6.90 

Classics 

 

Iets sterker 

Voor de koffieliefhebber 
serveren wij nu ook … 

 

 

 

Ristretto’s  25 ml     2.60 
Intenso (intens, stroperig) n° 12 

Origin India (intens, kruidig) n° 10 
Ristretto (intens, aanhoudend) n° 9 

 
Espresso’s   40 ml     2.70 

Forte (rond, evenwichtig) n° 7 
Leggero (licht, verfrissend) n° 6 
Brazil (satijnzacht, licht) n° 4 

Decaffeinato (vol, krachtig) n° 7 
 
Lungo’s     110 ml     2.80  
 

Forte (elegant, geroosterd) n° 4 
Leggero (licht, bloemachtig) n° 2 

Guatemala (krachtig, vol) n° 6 
Decaffeinato (zijdezacht aroma) n°2 
 

Classics 
met melk 
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Dagsoepje / brood/ boter    3.50 
Oostendse vissoep     9.50 
(ruime portie vis-kaas-croûtons) 

------------------------------------------------- 
Kaaskroketjes (2 st)     9.80 
Garnaalkroketjes (2 st)  13.80 
Gandahamkroketjes (2 st)  11.50 
------------------------------------------------- 
Garnaalcocktail (grijze garnalen, groentjes, cocktailsaus)    17.60 
Salade ’t Fermetje (ger.zalm, garnalen, fruit, pijnboompitjes)    17.60 
Salade van scampi’s (6st)(gebakken scampi’s, sinaas, kiwi, groentjes)  15.20 
Salade warme geitenkaas (geitenkaas, honing, appel, spekjes, candij)  15.80 
Gandaham met meloen (gandaham, meloen, groentjes, fruit)   14.90 
Tomaat garnaal (grijze garnalen, tomaat, groentjes, sausje)    18.70 
Salade gerookte zalm (gerookte zalm, ajuin, groentjes, fruit)   16.80 
Tomaat – Mozzarella (tomaat, mozzarella, olijfjes, basilicum)   14.80 
César salade (kippenreepjes, salade, tomaat, croûtons, parmezaan)   14.90 
Carpaccio (flinterdun rundsvlees, ruccola, olijfjes, parmzaan, kerstomaat)   15.80 
Salade van de Chef (gerookte zalm, tomaat garnaal, scampi’s, gandaham 

                                                           met meloen, calamares, kip, mozzarella …)   18.90 
 
 
 
 
 
 

Voorgerechten worden 
opgediend met brood. 

 

 Bent u een kleinere eter en 
wenst u een  voorgerecht 
als hoofdgerecht te eten. 
Dat kan …maar dan is er 

altijd een supplementje  van 
2.50€. 

Voorgerecht van ’t moment :  14.50 

Pasta Caprese 
 mozzarella en tomaat 
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Zalmfilet met kreeftensaus   15.90 
Zalmfilet met mousselinesaus   16.20 
Zonnevis met kreeftensaus   14.90 
Zonnevis met provençaalse saus  14.90 
Scampi’s in de lookboter (6 st)   14.90 
Scampi’s in de lookboter (9 st)   17.90 
Scampi’s met currysaus en appel (6 st) 14.90 
Scampi’s met currysaus en appel (9 st) 17.90 
Scampi’s met kreeftensaus (6st)  14.90 
Scampi’s met kreeftensaus (9st)  17.90 

Gegratineerde visschotel     15.90 
( zalm, tongrolletjes, scampi’s, kabeljauw, groentjes … kreeftensaus)  
Tongrolletjes met kreeftensaus   15.90 
Tongrolletjes op Normandische wijze  16.20 
Kabeljauwfilet met kreeftensaus   15.90 
Kabeljauwfilet met mousselinesaus   16.20 
Sint-Jacobspannetje                16.30 

 
 
  

Alle voorgerechten 
worden opgediend 
met een slaatje en 

brood/boter. 

 

Ze zijn er weer : MECHELSE ASPERGES 

Asperges op Vlaamse Wijze       22.50 

Asperges met gerookte zalm & mousseline    24.00 

Asperges met beenham & mousseline    22.50 

Asperges met gepocheerde zalm & kreeftensaus  24.00 

Linquini carbonarra met asperges en gandaham   22.50 

 

Bovenstaande gerechten als voorgerecht   16.00 
Als hoofdgerecht in voorgerechtportie     19.50  
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Alle hoofdgerechten worden opgediend met slaatje en frietjes. Koude sausjes inclusief. 

 

 

Salade ’t Fermetje (ger.zalm, garnalen, fruit, pijnboompitjes)    24.90 
Salade van scampi’s (12st)(gebakken scampi’s, sinaas, kiwi, groentjes)  23.20 
Salade warme geitenkaas (geitenkaas, honing, appel, spekjes, candij)  20.90 
Gandaham met meloen (gandaham, meloen, groentjes, fruit)   20.50 
Tomaat garnaal (grijze garnalen, tomaat, groentjes, sausje)    24.50 
Salade gerookte zalm (gerookte zalm, ajuin, groentjes, fruit)   22.40 
Tomaat – Mozzarella (tomaat, mozzarella, olijfjes, basilicum)   19.90 
César salade (kippenreepjes, salade, tomaat, croûtons, parmezaan)   20.50 
Carpaccio (flinterdun rundsvlees, ruccola, olijfjes, parmzaan, kerstomaat)   21.40 
Salade van de Chef (gerookte zalm, tomaat garnaal, scampi’s, gandaham 

                                                           met meloen, calamares, kip, mozzarella …)   25.50 
 
 

 

Zalmfilet met kreeftensaus  22.90 
Zalmfilet met mousselinesaus  23.50 
Zonnevis met kreeftensaus  21.50 
Zonnevis op z’n provençaals  21.50 
Scampi’s in de lookboter (12 st) 22.90 
Scampi’s in de lookboter (15 st) 25.90 
Scampi’s provençaals (12 st)  22.90 
Scampi’s provençaals (15 st)  25.90 
Scampi’s met curry/appel (12 st) 22.90 

 

Een grote pot 
BOUILLABAISSE 

24.50 / pp 
(dé echte Zuiderse maaltijd- 
soep met zalm,tong, zonnevis, 
scampi’s,kabeljauw, garnalen, 
…stokbrood,rouille en kaas! 

 

 
 



9  

Scampi’s met currysaus en appel (15 st) 25.90 
Scampi’s met kreeftensaus (12 st)  22.90 
Scampi’s met kreeftensaus (15 st)  25.90 

 

Gegratineerde visschotel   24.90 
(zalm, tongrolletjes, scampi’s, kabeljauw, zonnevis, groentjes) 

Gebakken zalmfilet met tartaar 22.90 
Gepaneerde pladijsfilet /tartaar 22.90 
Tongrolletjes met kreeftensaus 24.90 
Tongrolletjes Normandische wijze  25.40 
Kabeljauwfilet met mousseline  23.90 
Kabeljauwfilet met kreeftensaus 22.90 
Sint-Jacobspannetje     25.90 
 

 

Beenhesp / mosterdsaus  15.70 
Hammetje / mosterdsaus  16.60 
Kipfilet natuur     15.50 
Kipfilet currysaus/ananas  17.70 
Varkenshaasje natuur   17.90 
Lamskroontje kruidenboter 25.80 
Mixed grill (kip-rund-varken) 20.60 
 
 
 
 
 
 
 

 

Super-pasta 
met zeevruchten 

22.70 

 

Ribbekes met groenten en frietjes 
Keuze uit natuur / gekruid/ met look / met honing 

Portie 17.60  --  à volonté 22.80 
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Hoofdgerecht van ’t moment : 19.90 

Steak     18.90 
Entrecôte    21.30 

                                                          T-bone                                   25.90 
Côte à l’os (1 pers)  23.90 
Chateaubriand (1 pers) 23.90 

                                                                                    Sausjes : peper / béarnaise / archiduc /    
                                                                                                       mosterd / provençaals   ……      3.50 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
    2 st  3 st  4 st 
Kaaskroket  12.30 14.80 17.30 
Garnaalkroket 16.30 19.80 23.30 
Gandahamkroket 14.00 16.70 19.30 
Trio  (kaas/garn/ganda) 19.90 
 

 
 

Vol au vent / frietjes  16.50  
Stoverij / frietjes           19.50  
Balletjes in tomatensaus 16.50       

Super-malse, smaakvolle 
Steak van de schouder… 

Slaatje & frietjes 
 

16.80    
  
 

 

Chateaubriand 
met kruidenboter 

 

BROCHETTE-TIJD 
Rundsbrochette 

400 gr 
20.90 € 

-------------------------------------------------- 

Reuze 
Rundsbrochette 

+ 600 gr 
24.90 € 

Slaatje & frietjes 

 

aanbieding 
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       Klein           Groot 
Spaghetti Bolognaise     9.50     12.90 
Spaghetti Carbonara     9.50     12.90 
Pasta Arrabiatta      9.50                                      12.90 
Macaroni kaas-hesp     9.50     12.90 
Vegetarische pasta     9.50     12.90 
Tagliatelli met kip & curry  12.50     16.90 
Tagliatelli met scampi’s (9) 18.90    (12) 22.90 
 

 

Kaaskroket met frietjes  5.10 
Gandahamkroket met frietjes 6.70 
Garnaalkroket met frietjes  8.50 
Junior tomaat garnaal   9.90 
Balletjes in tomatensaus     8.30 
Vol au vent met frietjes  8.30 
Junior steak met frietjes     10.6 
Stoverij appelmoes, frietjes 9.90 
Fish-sticks met frietjes  8.10 
Frikandel (1) met frietjes  4.90 
Frikandel (2) met frietjes  6.50 
Kinderspaghetti    6.00 
Kindermacaroni    7.00 
Kippennuggets    7.50 
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Kinderijsje      4.00 
Coupe vanille    4.90 
Coupe brésilienne   5.90 
Coupe Dame Blanche   6.40 
Coupe vers fruit    9.50 
Coupe Banana Split   7.20 
Coupe advokaat    7.20 
Coupe ‘t Fermetje   8.90 
Coupe d’amour (2pers)            18.00 
Sorbet naar keuze   6.20 
Coupe met aardbeien   7.90 

 
Ijspralines (6st)    6.90 
Chocomousse    5.20 
Chocomousse + slagroom  6.20 

 
Moelleux au chocolat      

+ ijs en slagroom   9.00 
Warme appeltaart + ijs  7.20 
Verse fruitsla     9.00 
Sabayon met fruit en ijs  9.30 

 
 

  

 

Dessert van 
’t moment : 

6.90 
Tiramisu 

met speculoos 
 

Lekker !!! 
 

 

Kijk op www.tfermetje.eu 
voor alle speciale acties in 

2019 
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Voorgerechten 
         Kaaskroketjes (2) 

       Gegratineerde zalmfilet 
       Asperges met gerookte zalm 

    Césarsalade met kip, croûtons & parmezaan 
Tussengerecht 

Soepje 
Sorbet 

Trou Normand - calvados 
Hoofdgerecht 

               Brochette mixed met béarnaise 
          Oostendse visschotel 

            Lamskoteletjes met kruidenboter 
           Kabeljauwhaasje met witte wijnsaus 

       -groenten en frietjes- 
Dessert 

Pannacotta met fruit 
Chocomousse 

Coupe advokaat 
 

Menu (4-gangen) --  36.00 € 
Wijn, water, frisdrank (tot aan het dessert) – 12.50 € 
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           Zotte Vrijdagen 

                1° & laatste vrijdag 
               ’s middags & ’s avonds 

              Speciale acties  
              à 20.00 € 

              met bediening  
              én à volonté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere EERSTE vrijdag van de maand 

SCAMPI’S à volonté 

Wij serveren jullie scampi’s à volonté met 4 soorten 
sausjes : kreeftensaus, currysaus met appeltjes, 
looksausje en arrabiatta, een slaatje en frietjes. 

Je start met 12 stuks (3 van elk) en vraagt bij naar 
believen. Opgepast:vragen=opeten ! verspillen kan niet ! 

 

Iedere LAATSTE vrijdag van de maand 

RIBBEKES à volonté 

4 smaken ribbekes op je bord  Barbecue, Look, 
Zoetzuur en Gekruid, met slaatje, sausjes en frietjes. 
Gaat je voorkeur uit naar zoetzuur … dan vraag je toch 

nog een ribbetjes bij ... of 2 !   

 Opgepast : vragen = opeten !  Verspillen kan niet ! 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere DERDE vrijdag van de maand 

COTE à L’OS à volonté 

OPGEPAST : enkel als er 5 vrijdagen in de maand zijn !! 
15 maart – 17 mei – 16 augustus – 15 november 

 

Om jullie van de correcte bakwijze te laten genieten, 
serveren wij de cote à l’os vanaf een BBQ-buffet. 

Groenten, sausjes, aardappelbereidingen en frietjes … 
Belgische origine – blauw/wit. Aanschuiven maar ! 

 

 

 

Wij proberen jullie altijd met een glimlach en veel respect te 
bedienen. Iedereen doet zijn uiterste best om jullie te laten 

genieten van een lekker en gezellig etentje.                 
Ook al loopt er wel eens iets fout, wij proberen het te fixen.  

…maar graag ook het nodige respect voor mijn mensen. 

Dank u wel. 
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Een snelle lunch of diner met keuze ? 

Het kan op MAANDAG 
 in ’t FERMETJE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere MAANDAG 

’s middags 12-14u én ’s avonds 18-21u 

KEUZE UIT 4 DAGSCHOTELS 

Soep – hoofdgerecht (vis/vlees/pasta) 

In buffet én à volonté ! 

14.50 € 
 

 

Wat je ook doet op zondagmiddag : een wandeling, een tripje 
naar de kust, een sportwedstrijd, een familiebezoek of lekker lui 
op de zetel ! ’s Avonds hoeft u niet in de potten te roeren met 

FERMETJES ZONDAGAVONDSCHOTEL 
Iedere zondagavond 

 van 18.00 tot 20.00 uur 
serveren wij : 

 soepje of voorgerechtje 

*** 
Hoofdgerecht (keuze vis/vlees) 

à 14.50 € 

vlotte en snelle service! 
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‘ HA!!O FERMETJE ‘ 

Feestmobiel Fred 
 

Foodtruck WILMA 
 

Wij komen naar jou … 
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Voor elk wat wils … vraag de verschillende foldertjes 
of bekijk ze op de website www.tfermetje.eu 

 
 
 
 
 
 
 

 

Belgisch 
Frietkotje 

 
 
 

 

ne zoeten 
namiddag 

 

   BBQ 

    groot- klein 

 

 
 
 

Groot 
ontbijt 

Pizza 
Pastabar 

 
 
 

Spaanse 
Tapasbar 

 
 
 
 
 

        Belgische 

      burgerbar

        Verjaardagsfeest  –  Babyborrel  

          Pensioen – Communiefeest – Lentefeest  

           Personeelsfeest – Familiefeest 

… of gewoon een zomaar-feestje ! 

Fred of Wilma 
zullen er zijn om jullie gasten te verwennen ! 
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          Woensdagavond 08 mei 2019 

  MOEDERKESDAGBUFFET ! 
Voor alle oma’s & mama’s creëren wij vandaag 
een super buffet à volonté … alle lekkernijen 
   uit de zee en ’t beste van de boerderij … 
                        25.00 € 

          Woensdag 26 juni 2019    ’s middags & ‘s avonds 

   Grote ZOMER BBQ 
Kom de geur opsnuiven van de eerste BBQ ! 
Vandaag bakken we 10 soorten vis & vlees en 
vele extra’s … Schuif aan naar believen en  
eet je buikje rond !           30.00 € 
 

Dinsdagavond 30 - Woensdag 31 juli  ’s middags & ‘s avonds 

 10 x MOSSELEN à volonté 
Witte wijn, ricard, in de room, met look, curry, 
pikant, roquefort, provençaals … kan jij nog 
kiezen ?  Reserveer je plaatsje -> vol is vol !                                       
                            25.00 €  

         COMING SOON IN SUMMER…… 

14 & 15 aug :  Reuze Plateau’s FRUITS DE MER 

september : super de luxe 10 gangen *** menu 

nav.  20 jarig bestaan ‘t Fermetje 

-alle info in aparte brochure- 
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**  
 
 

  

Charlotte Boterdaele 
0471/63.52.08 

Open dond, vrijd & zaterdag 
vanaf 18.30 tot …. 

Elisabeth Boterdaele 
09/386.01.31 

Open van dinsdag tem. 
zaterdag van 10 tot 18 uur. 

Onze Smiley

 

’t Fermetje – De Feestmobiels 
Grand Café & Petit Restaurant 
nemen 1 weekje zomerverlof : 

van 8 juli 2019  
tem. 15 juli 2019 

 

Info :  #  heeft u een allergie of intolerantie … vraag gerust info aan onze mensen ! 

            #  gelieve bij ’t parkeren rekening te houden met de buren !  Dank u ! 

            #  wij beschikken sinds kort over een telefooncentrale :  HAAK NIET IN !! 

                    Druk 1 voor reservaties         ---------     Druk 2 voor feestbespreking 

                    Druk 3 voor de feestmobiel  ---------     Druk 4 voor de chef. 

Bedankt voor uw bezoek, tot binnenkort ! 


