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The New Fox 
Traiteurkaart 

 

Afhalen kan elke weekdag van:  

17u30 tot 20u30 

Zaterdag en zondag van: 

11u30 tot 14u00 

17u30 tot 20u30 

In Hotel The New Fox (rechtover de brasserie) 

 

Mogelijkheid om te leveren in een straal van 15 km  

vanaf € 40,00 gratis levering 

 

U kan als volgt bestellen: 

Per mail: info@thenewfox.be of hotel@thenewfox.be  

Telefoon brasserie: 053 66 08 48 of 0489 99 10 16 

Telefoon hotel: 053 66 06 85 of 0477 62 47 42 

 

 

 

Betaalwijze: cash, bancontact, mastercard of visa & Afflibon 

 

mailto:info@thenewfox.be
mailto:hotel@thenewfox.be
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Salades 

 

 

Salade met gebakken kip, spek, champignons en ananas € 16,00 

Salade geitenkaas in een gerookt spekjasje met gekarameliseerde appeltjes  € 18,50 

Salade met gerookte zalm € 20,00 

Salade met gebakken scampi’s, avocado en mango € 18,50 

 

Pasta’s 

 

 

Penne al Ragu (met blokjes Ierse rundsvlees)   € 18,00 

Tagliatelle met scampi, broccoli en groene pestoroomsaus € 18,00 

Tagliatelle met kip & curry € 14,50 

  

Visgerechten 

 

 

Gebakken zalm met kruidenkorst, spinazie met sesamzaadjes en puree € 24,00 

Zeetong “meunière” € 28,00 

Paling in sjalottensaus € 26,00 

Huisgemaakte paella met kip en zeevruchten (2 pers.) €48,00 

  

  

Warme voorgerechten 

  

Scampi’s op wijze van de chef    ( Vg. 6stuks)  € 12,50 

( saus van de chef = getomateerde roomsaus lichtjes pikant )  ( Hg. 10stuks)  € 20,00 

Kaas- en garnaalkroketten  € 12,00 

Gegrilde gamba’s met salade  € 18,00 

  

Witloofsoep met grijze garnalen en croutons € 8,00 

  

Koude voorgerechten 
  

Gerookte Ierse zalm met toast, dillesaus, fijngesneden peterselie en sjalotten € 16,50 

Ibericoham met lookbroodjes € 18,00 

Rundscarpaccio met mousse van parmesan en truffel                                                                         € 16,00 
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Vleesgerechten  

 
 

 

Américain huisbereid € 20,00 

Kippenbrochette met salade en frietjes € 17,50 

Parelhoenfilet met gebakken ganzenlever, witloof, veenbessenjam en kroketten € 25,00 

Kwartels van de chef  € 22,00 

Steak met salade en frietjes € 20,00 

Lamskroontje met tijm-en hongingsaus en gratin € 28,00 

Ierse Entrecôte met salade en frietjes € 24,00 

Stoofvlees met witloof en kroketten € 16,00 

 

Sausen 

 

  

Champignonroomsaus € 2,00 

Peperroomsaus € 2,00 

Provençaalse saus € 2,50 

  

Extra supplementen 
  

Slamix, gratin dauphinois € 4,00 

Warme groenten € 5,00 

Frieten, puree, kroketten € 1,50 

  

 
Desserts 

 
Tiramisù Klassiek € 6,50 

Chocomousse € 4,50 

Fruitsalade € 5,00 

  

  



Brasserie The New Fox l Brusselbaan 189 l 1790 Affligem l Tel. 053/66 08 48 l                                                         

info@thenewfox. l www.thenewfox.be l  
 

 

 

 

 

Wijnkaart 
 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Brasserie The New Fox l Brusselbaan 189 l 1790 Affligem l Tel. 053/66 08 48 l                                                         

info@thenewfox. l www.thenewfox.be l  
 

    

  

 

Wijnparels 

 

 

   

Witte wijnen 
 

 

   

Chassagne- Montrachet  “Louis Jadot” Bourgogne € 82,00 

Chateau Chasse-Spleen Blanc “Bordeaux AOC” € 64,00 

   

   

Rode wijnen 

 
 

   

Chateau Chasse-Spleen 2011 “Haut Médoc”  € 66,00 

Els Pics – Priorat 
“Bodegas Mas Alta” € 45,00 

Top Domein van Belgische eigenaar   

Château Clos René Pomerol 2013 “Maison Patrich Jaume” € 66,00 
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Champagnes  

Veuve Clicquot Brut “Ponsardin”  € 90,00 

Geschikt als aperitief of als begeleider bij het eten. Deze verfijnde bubbels zijn 

een absolute aanrader voor degenen die houden van een goed glas 

mousserende wijn.  

Ruinart Blanc de Blancs € 120,00 

Topcuvée van het Champagnehuis Ruinart! Uiterst fijn en mineralig, neus van 

brioche en geroosterde amandelen. Fantastische begeleider om het diner 

mee te beginnen of te eindigen. Heerlijk bij een zoetig dessert. 

Zéér elegante chempagne, voor de kenners…  

Huischampagne Laforge Fles: € 48,00 

Pinot Noir, Chardonnay en pinot Meunier zorgen voor een mooie  

structuur en fijne balans. 

Direct uit een van de mooiste Champagne gebieden, de Grand Cru 

gemeente Ay koomt de heerlijke Champagne van Guy Laforge is het tweede 

label van het huis Lallier. Voor de Champagne gebruiken ze een prachitge 

combinatie aan wijnrassen wat zorgt voor een zeer rijke smaak. De Pinot Noir 

komt uit de Montagne de Reims. De Pinot Meunier komt uit de Vallée de la 

Marne. En de Chardonnay is afkomstig uit de Côte des Blancs. Deze ligt 

vervolgens 24-36 maanden sur lattes 

Glas: € 12,00 

Cava  

Cava “Pupitre” Brut “Golden Médal” Fles: € 38,00 

Dit is voor de ‘kenners’ onder u. Voor de minder op details gerichte lezers: in 

ons glas belandt een cava met een blanke, overvloedige schuimkraag, 

parelmoergroen que kleurenspiegel en voorzien van mediumsnelle 

minibubbels. Aromatisch met witte vruchten (perzik en peer), maar ook de 

frisheid van groene appel en limoen. Deze aangename cavakapoen, is een 

echte aanrader! 

Glas: € 8,00 

Mousserende wijnen 
 

Genoels Elderen “Zilveren parel € 58,00  

  

Genoels Elderen “Rose parel” € 58,00 
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Witte wijnen  

België   

Genoels Elderen Chardonnay blauw ‘Haspengauw € 38,00 

Ronde en fruitige witte wijn. Mooie Chardonnay van ‘Bourgondische” 

stijl. De Chardonnay Blauw is mondvullende afgeronde Chardonnay, 

fruitig-rokerige smaak overheerst samen met rijp geel fruit, ingepakt in 

frisse zuren en een stevig bittertje in de lange afdronk. Een heldere 

citroengele jonge kleur, behoorlijke tranen aan het glas.  

Frankrijk  

Pinot Gris “Dopff Irion € 30,00 

De meest geapprecieerde elzaswijn. Door zijn typische aroma’s, 

verfijnd met een lichte fruitigheid wordt deze een echte zomerwijn. Kan 

geserveerd worden met koude gerechten en visgerechten. 

 

Chablis “Premier Cru” Fourchaume Les Valéry  €52,00  

Chablis hoeft eigenlijk weinig uitleg! Jaarlijks bij de medaillewinnaars. 

Zachte aroma’s van rijp fruit, vol kruidig karakter met een uitzonderlijk 

evenwicht. 

 

Chablis “Grand Regnard” Bourgogne € 52,00 

Geur is intens en verfijnd; tropisch fruit, appel, witte perzik, licht notig, 

elegante citrustoets. De smaak heeft een excellente frisheid, mooie 

balans met veel fruit, genereus en mineralig. 

½ fles € 28,00  

Pouilly Fumée “Château Favray” € 38,00 

Het resultaat is een knappe Pouilly Fumée met in de neus impressies 

van bloemen en veel fruit, heerlijk fris. In de smaak heeft hij een zekere 

mineraligheid en opnieuw heel wat fruit, alles mooi harmonisch. Heel 

mooi tussen zijn tweede en vijfde jaar bij gerookte zalm, allerlei schaal- 

en schelpdieren, charcuterie en wit vlees  

½ fles : € 19,80 

Sancerre “Francois Millet » € 42,00 

Energiek  lichtgoud/groen. Aantrekkelijk rijp van geur met Golden 

Delicious appel, gele pompelmoes en witte perzik. Goed 

geconcetreerd van smaak en licht exotische stijl met citrus, rijp geel 

fruit, appel en ananas met verfrissend karakter. Krachtige Sancerre met 

veel extract uit rijk jaar. 100% Sauvignon Blanc. 

½ fles € 23,50 

Rully “Louis Jadot” Bourgogne € 48,00 

Een topbourgogne, vol, krachtig, kruidig en dit alles verfijnt, voor de 

echte wijnliefhebber. Toetsen van rijp wit fruit, een fijne zuurtegraad en 

een mooie schittering. Met zijn licht houterige aroma en een perfecte 

afdronk, kan deze wijn ieder gerecht aan. 

Voor de echte liefhebber.  
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Australië   

Layers “Semillon-Muscat-Gewurztraminer-Pinot Gris”  Peter Lehman € 29,80 

De fijn gestructureerde limoen toetsen van de Sémillon zijn mooi in 

evenwicht met de florale aroma’s van de Muscat en de kruidige 

impressies van de Gewurztraminer. De Pinot Gris geeft deze blend een 

weelderige textuur in de mond. Deze exclusieve blend geeft zich ten 

volle.  

Chili  

Santa Ema “Chardonnay Reserve” Leyda Valley € 30,00 

De neus is krachtig, dat staat van honing, granny smith, butterscotch 

en aroma’s van tropisch fruit. In de mond een heerlijk evenwicht van 

aciditeit en rijp wit fruit. Heel open, frivool, mineraal en 

uitgebalanceerd. Voor een smaakvol glas wijn kan je met deze Chileen 

alle kanten! 

 

Italie   

Miopasso “Pinot Grigio” Terre Siciliane € 28,90 

Miopasso Pinot Grigio is mollig, vol, zwoel maar ook aangenaam fris 

van smaak. Is heerlijk als aperitiefwijn, maar laat zich ook prima 

combineren met visgerechten, wit vlees, gevogelte en bijvoorpeeld bij 

lichte pastagerechten. 

 

Spanje 

Finca Constancia “Parcela 52” Verdejo 

 

Finca Constancia estate is zo aangelegd dat elke wijngaard (Parcela) 

apart kan worden gehouden bij de vinificatie. Zo kunnen de unieke 

eigenschappen van de druif en wijngaard tot uitdrukking komen. Zoals 

hier bij de Parcela 52 Verdejo. Een heerlijke licht houtgerijpte Verdejo, 

met veel smaak en een lange afdronk.  
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Rode wijnen 

  

Frankrijk  

Château de la Commanderie “Lalande-De-Pomerol” € 38,00 

Een Pomerol, de streek der groten. Heeft een iets robuuster karakter 

met vrij jonge & fruitige tinten. Rode bessen, cassis en frambozen zijn de 

belangrijkste aroma’s die U in deze wijn terugvindt. Past zich moeiteloos 

aan bij wild en gevogelte. 

½ fles: € 18,60 

Château Rocher Corbin “Saint-Emilion” € 38,00 

Château Rocher Corbin ligt in Saint Emilion en vlakbij Pomerol. Het 

begint al bij zijn heel verleidelijke neus van viooltjes, frambozen, rijpe 

krieken en vanille. Jonge krachtige aanzet waarna de wijn mooi open 

plooit. U proeft fris fruit, edele tannines en een fris bittertje 

½ fles € 18,80 

Château Patris  “Saint-Emilion Grand Cru” € 49,50  

Fraai al ontwikkelde Saint-Emilion met zacht rood fruit, een lichte 

houttoets in het aroma en een volle, evenwichtige smaak, aromatische 

afdronk. Heerlijke wildwijn of bij een mooie entrecôte 

½ fles € 26,80 

Les Fiefs de Lagrange “Saint-Julien” € 48,00 

Deze solide Saint-Julien is een echte aanrader! Plukvers rood fruit in de 

neus, fijne kruiden en fijn gerookt eikenhout. Heel fruitige start, gevolgd 

door vlezig rood fruit en een weloverwogen dosis tannine. Laat zich 

smaken bij allerlei kruidige en smaakvolle gerechten. 

 

Château Petit Bocq “Saint Estephe” Cru Bourgeois € 48,00 

Een harmonieuze wijn die afziet van extreme concentraties en een 

overdreven houtsmaak. Château Petit Bocq is een beetje een 

buitenbeentje in Saint-Estèphe omdat deze wijn bijna uitsluitend van de 

Merlot druif is gemaakt. Dit bezorgt hem zijn typisch zacht karakter. 

Schenken op kamertemperatuur bij kalfsvlees, runderbiefstuk, 

lamszadel en allerlei wild en gevogelte. Een pracht van een Saint-

Estèphe! 

 

Château Paveil de Luze “Margaux” € 58,80 

Heerlijke Margeaux, intens raad van kleuren en met een boeket 

waaraan u blijft ruiken. Zwarte bessen, blauwe bosbessen, kruiden en 

fijn gerookt hout. Nu perfect op drank en nog een kleine 10 jaar te 

bewaren. Gekroon de de Guide Hachette. 
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Australië   

Layers “Shiraz-Tempranillo-Mourvédre-Grenache-Barossa” € 29,60 

Shiraz bepaald hier de structuur, de Spaanse Tempranillo zorgt voor de 

elegantie, de Franse Mourvédre en Grenache zorgen voor kruidigheid! 

Heerlijke blend die heel wat gerechten aan kan, voor liefhebbers!  

Chili  

Santa Ema “Cabernet Sauvignon Reserve” Maipo Valley € 32,00 

Opvallend warme, wat wilde neus boordevol zwart fruit zoals bosbessen 

en fijne kruiden zoals tijm en laurier. Deze wijn is lekker geconcentreerd, 

meet pittig karakter en soepele tannines die mooi rijp zijn. 

 

Italie   

Primitivo Salento “Vecchia Torre” Puglia € 28,50 

Primitivo Salento smaakt naar rood fruit zoals bessen en zwarte kersen. 

De wijn heeft stevige en rijke tannines, is heerlijk zwoel, krachtig en 

peperig. Is lekker bij gegrild vlees, gerijpte kazen, gekruide gerechten, 

kortom een wijn oor bijzondere gelegenheden. 

 

Brunello Di Montalcino “Tenuta Collosorbo” Toscane” € 66,00 

Een uitstekende Brunello met aroma’s van pruimen, vijgen en tabak. 

Deze ‘gespierde’ granaat rode wijn heeft in de smaak ondanks zijn 

kracht een hele fijne structuur en vele complexe delicate nuances van 

zwart fruit tot zelfs rokerig zoethout bekroont met een zeer lange afdronk 

en mooie gepolijste tannine 

 

Spanje  

Hito “Cepo 21 Bodegas” Tempranillo Ribeira del Duero € 38,00 

Elegante wijn met een mooie robijnrode kleur, een rijpe neus van 

bramen, zwarte kers, aardbei, peper en wierook, vrij krachtig en heerlijkj 

fruitig (cassis) in de mond. Zeer lange finale, aangenaam kruidig en met 

fraai geïntegreerde hout- en vanilletonen. 
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Rosé wijnen 

  

Frankrijk  

Château Roubine « La vie en Rose » « Côte de Provence » € 34,00 

Chateau Roubine staat al jaren gekend voor zijn 

kwaliteitswijnen uit de Provence. Met deze La vie en rose 

hebben ze nu weer een pareltje van een rosé wijn gemaakt. 

Het is een licht roze wijn met zeer veel finesse en een mooie 

rondeur. Een must voor de betere rosé liefhebber. 

 

Miraval “Provence” € 46,80 

Miraval Provence rosé is een heerlijke zomerwijn met frisse smaken 

van framboos, wilde aardbeien, citrus en wat kruiden. De mooie 

zuurbalans zorgt voor een lange, levendige afdronk. De geur heeft 

hints van wit fruit met verse aardbeien en bloemen. Deze wijn is 

heerlijk als aperitief of bij salades, schaal- en schelpdieren zoals 

kreeft en kalfsvlees 

  

Huiswijnen  

  

Huiswijn Wit Alamos Chardonnay Argentinië 

Geraffineerd en harmonieus geheel! Elegant en half kruidig, met zacht tropisch fruit 

en citrus! Geschikt bij vis, salades en andere zachte gerechten 

   

Huiswijn Rood Alamos Malbec Argentinië 

Volle stevige wijn met veel body. Vooral rijp rood fruit en zijn zalig karakter doen ons 

watertanden. Laat zich smaken bij allerlei smaakvolle gerechten. 

   

Huiswijn Rosé Alliance “Domaine Lalaurie” Narbonne Frankrijk 

Een echt gezellige rosé met een mooie rosé pioenkleur met opmerkelijk fruit en een 

aangename afdronk. Ideaal bij zomerse gerechten, salades, geroosterd vlees en niet 

te vergeten tomaat-garnaal! 

 

 

€ 24,00 


