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Beste klanten, 

Een verjaardag, gezellig samenzijn met de familie, een 

warme zomeravond, … Er is altijd wel iets leuks om samen 

te zitten en te tafelen met familie en vrienden.  

Om ervoor te zorgen dat dit tafelen voor u geen onnodige 

belasting teweegbrengt, hebben wij voor u een uniek 

assortiment samengesteld in deze culinaire folder.  

Een minimum aan werk en een maximum aan culinair 

genot, laat u verleiden door onze suggesties.  

Bepaalde feestdagen of gebeurtenissen (eindejaar, 

communie, Pasen, ..) worden extra in de kijker gezet door 

middel van een extra suggestiefolder. Deze folders kan u 

terugvinden in onze winkel.  

We wensen u alvast een jaar vol culinair genot en we 

bedanken u, zoals altijd, voor het vertrouwen in onze zaak. 

 

Culinaire groeten, 

Valerie & Jurgen 



 Aperitief 

Lepelhapjes         € 1,5 per hapje 
 

Met zorg uitgekozen seizoensgebonden assortiment tongstrelers: 

Glaasje zalmmousse, macaron met foie gras, gebakken scampistaartje, 

Italiaans glaasje, …  

 

Tapasschotel                 € 9,50 p.p. 
 

Uitgebreid aperitieven met onze tapasschotel,  

vanaf 4 personen 

 

• Tête de moine 

• Mozzarellaspiesjes 

• Ansjovis 

• Zongedroogde tomaten 

• Olijven 

• Zoete pepers 

• Truffelsalami 

• Kaasblokjes 

• Grissini met Italiaanse ham 

• Italiaanse salami 

Het geheel kan aangevuld worden met tapenades, bruschetta’s  

& broodstengels (€3 per persoon) 

 



  

 
  

Tapasbord 

Een rijkelijk gevuld aperitiefbord voor 4 tot 6 personen bestaande 

uit verschillende soorten tapas zoals olijven, ansjovis, tapenades 

met toast, kaasblokjes, truffelsalami, zongedroogde tomaatjes, 

zoete pepers… 

         €40,00 per bord 

 



  Onze kazen 

Klassieke kaasschotel                  € 14,50 p.p. 

 

Assortiment van rijpe kazen (250-300gr. per persoon), afgewerkt met 

rijkelijk veel fruit, notenmix en droge vruchten. 

 

Culinaire kaasschotel                           € 15,50 p.p. 
 

Selectie rijpe topkazen (250-300gr. per persoon), worden door ons 

gerangschikt volgens smaaksterkte, per portie voorgesneden en voorzien 

van aangepaste garnituur. 

 

“Vanaf 4 personen wordt er een  

aangepast broodassortiment voorzien” 

 

Kaas in pakjes                    € 8,50 p.p. 
 

Indien u zelf uw kaasschotel wenst te versieren, kan u kiezen voor de 

formule “kaas in pakjes”. Het assortiment wordt door ons samengesteld 

en u krijgt er de naamvlagjes bij. 

 

 



 

  

Onze kazen 

Vleesplank                € 13,50 p.p. 

 

Lust er iemand geen kaas, dan kan uw kaasschotel perfect aangevuld 

worden met onze vleesplank. Een selectie van fijne vleeswaren  

(250 gr. per persoon), afgewerkt met vers fruit. 

 

Raclette 

Verkrijgbaar vanaf 4 personen 

Pannetjesraclette               € 14,50 p.p. 

 

• 5 soorten raclettekaas (300 gr. per persoon) 

• 5 soorten aangepaste vleeswaren 

• Assortiment zoetzuur 

• Krieltjes met spek 

• Stokbrood 

Traditionele raclette 

 
¼ (1,250 kg) of ½ (2,5 kg) bol raclettekaas, die u smelt op een 
traditioneel raclette toestel. De kaas wordt u per gewicht aangerekend. 

Kan aangevuld worden met charcuterie, zoetzuur, krieltjes met spek en 
stokbrood. € 7,00 per persoon 
 

Kaasfondue 
 

Kaasmix naar keuze. Reken op een 300 gr. kaasmix per persoon. 
De kaas wordt u per gewicht aangerekend. 

Kan aangevuld worden met charcuterie, zoetzuur, krieltjes met spek 
en stokbrood. € 7,00 per persoon 



 

 

  

Buffetten 

Beide verkrijgbaar vanaf 4 personen 

 

Koud vleesbuffet               € 17,50 p.p. 

 

• Gebakken kippenbout 

• Rauwe ham met meloen 

• Gekookt hamrolletje met asperges Salami 

• Gebakken varkensgebraad  

• Kalkoenfilet 

• Sneetje gerookte filet 

• Salami  

• Gebakken spek  

• Vlaams vleesbrood 

• Gevuld eitje met hamsalade 

• Pastei van het huis met garnituur 

 

Buffet ‘t Schotelken               € 24,50 p.p. 
 

• Perzik gevuld met tonijn 

• Gevuld krabeitje 

• Duo van gerookte zalm & 

heilbot, ajuin & peterselie 

• Gepelde tomaat met  

grijze garnalen   

• Gepocheerde zalm 

• Gebakken scampistaartje 

 

Aangevuld met groentenbuffet, bijpassende sausjes,  

aardappel- & pastasalade 

 

• Gekookte ham met asperges 

• Rauwe ham met meloen 

• Parmasalami 

• Gebakken kippenbout 

• Seizoenspaté  

• Sneetje gerookte filet 

 



 

  

Buffetten 

Koud gemengd superbuffet            € 31,00 p.p. 

 

Verkrijgbaar vanaf 12 personen 

 

• Italiaanse ham met meloen 

• Carpaccio van rund met rucola, tomaat en Parmezaan  

• Hamrolletje met asperges  

• Gebakken kippenootje 

• Coppa Duroc d’olives  

• Seizoenspaté met garnituur 

• Truffelsalami  

• Pastrami 

• Parmasalami met tête de moine roosjes  

• Buffelmozzarella /tomaat/pesto 

• Duo van gerookte heilbot en paling  

• Wrap gevuld met gerookte zalm  

• Gamba 

• Rivierkreeftje 

• Gebakken scampistaartje 

• Zalmfilet met kruiden 

• Visterrine  

• Glaasje met grijze Noordzee garnalen  

• Gevulde eitje met forelsalade en champagne 



 

  

Buffetten 

Alle koude buffetten zijn voorzien van: 

• Verse groentjes bestaande uit gemengde seizoensalade,  

wortel,  tomaat, rode bietsalade, 

komkommer en verse boontjes 

• Bijpassende sausjes: verse tartaar, cocktail,  

bieslook vinaigrette en mayonaise 

• Aardappelsalade & Zuiderse pastasalade 

Alle koude buffetten worden kant-en-klaar geserveerd op schotels en 

versierd met vers fruit. De groenten, aardappelsalade en pastasalade 

worden apart meegegeven. Kan aangevuld worden met halve kreeft 

Belle-Vue (dagprijs).  



 

  

Buffetten 

Mediteraans buffet                        € 31,50 p.p. 

Verkrijgbaar vanaf 12 personen 

Uitgebreid buffet met warme & koude gerechten 

• Tapas: olijven, zongedroogde tomaten, ansjovis, artisjok 

• Tapenades met aangepast brood 

• Chorizo, Lomo en Coppa duroc d’olives, Italiaanse ham  

• Opgevulde wrap met gerookte zalm 

• Carpaccio van rund en coquilles 

• Asperges met garnalen, ei en vinaigrette  

• Frisse lentesalade met ham en groentjes 

• Griekse pastasalade met feta 

• Pasta pesto, mozzarella, rucola en Italiaanse ham  

• Salade niçoise 

• Tabbouleh 

• Pasta scampi 

•  Italiaanse ovenschotel 

• Tagliatelle Carbonara 

• Penne Italiano met parmezaan 

• Paëlla 

• Foccaciabrood en bijpassende broodjes 



 

  

Buffetten 

Kaas- en vleesbuffet                      € 14,50 p.p. 

Verkrijgbaar vanaf 12 personen 

Een 15-tal soorten kaas, met zowel Belgische als buitenlandse 

specialiteiten, gerangschikt volgens smaaksterkte (150g/p.p.). 

Gecombineerd met gedroogde vruchten, een notenmengeling, vers fruit 

bestaande uit meloen, kiwi, druiven, aardbei,… 

Daarnaast 7 à 8 soorten vlees (150g p.p.) zoals rauwe ham, kippenbout, 

hamrolletje , Italiaanse salami. Met daarbij zoetzuur, krieltjes met spek en 

een broodassortiment (notenbrood, stokbrood, ovenbroodjes). 

 

 

Zalmschotel              € 55,00 per schotel 

Licht gerookte zalmfilet met kruiden van +/- 1,100 kg, goed voor zo’n 

 4-6 personen. Gepresenteerd op een bedje van sla, met daarbij een 

aardappel- & pastasalade, een bijpassend sausje en een groentebuffet. 

Supplement tomaat-garnaal mogelijk aan €3,50 per stuk. 

 



 

 

  

Stel zelf je menu samen 

“De warme gerechten dienen ter plaatse door u opgewarmd te worden. 

De gerechten worden gaar meegeven. Opwarmen kan in de schaaltjes 

die geschikt zijn voor zowel hete lucht- als microgolfoven” 

Verkrijgbaar vanaf 4 personen 

 

Koude Voorgerechten 
 

Carpaccio van Belgisch wit-blauw-rundsvlees,                € 8.50 p.p. 

rucola, olijfolie, zongedroogde tomaten  

en Parmezaanse kaas  

 

Beursje van gerookte zalm, tomaat,                 € 9.50 p.p. 

garnalen en gazpacho  

 

Verse asperges met ham en                  € 8.50 p.p. 

bieslookvinaigrette 

 

Carpaccio van coquilles, veldsla, olijfolie,              € 10.00 p.p. 

fleur de sel, roze pepertjes en limoen  

 



 

  

Stel zelf je menu samen 

Warme voorgerechten 
 

Gegratineerd Noordzeevispannetje                 € 9.80 p.p. 

 

Scampi maison of scampi in currysaus                 € 9.00 p.p. 

met appeltjes  

 

Artisanale garnaalkroketten met garnituur                 € 7.80 p.p. 

 

Artisanale Breydelhamkroketten                  € 5.00 p.p. 

met garnituur  

 

 

Verse soep              1 liter= 2 à 3 personen 

 

Aspergesoep, gegarneerd met kip                € 6.00/ liter 

en aspergestukjes  

Broccoliroomsoep met gerookte zalm               € 6.00/ liter 

Zeebrugse vissoep met witte vis en garnaaltjes              € 9.50/ liter 

Tomatenroomsoep met balletjes                € 5.00/ liter 

 



 

  

Stel zelf je menu samen 

Hoofdgerechten 
 

Ardeens varkenshaasje met saus naar keuze    € 13.50 p.p. 

 

Kalkoenfiletgebraad met saus naar keuze     € 14.50 p.p. 

 

Kasslerrib met saus naar keuze      € 14.50 p.p. 

 

Kippenoester met saus naar keuze      € 14.50 p.p. 

 

Lamsragoût met fijne groentjes      € 14.50 p.p. 

 

Kabeljauwhaasje met kasteelsaus en prei           € 14.00 p.p. 

 

Tongrolletjes op Normandische wijze      € 14.00 p.p. 

met Juliennegroentjes  

 

Scampi maison of scampi in currysaus      € 14.00 p.p. 

met appeltjes  

 

Saus naar keuze: champignonroomsaus, peperroomsaus, mosterdsaus, 

Provençaalse saus, druivensaus, jagersaus en fine champagnesaus 

Bij de hoofdgerechten heb je de keuze uit volgende aardappelbereidingen: 

aardappelgratin, puree, verse kroketjes, gebakken krieltjes, aardappelgratin 

met truffel en gevulde jagersaardappel. 

Kindergerechtjes ook verkrijgbaar: Kaaskroket, garnaalkroket, kipfilet met 

champignonsaus, vogelnestjes, vol au vent, balletjes in tomatensaus, … 



 
 

  

Desserts 

Duo van chocolademousse                € 6,30 p.p. 
 

Twee soorten chocolademousse 

 

Dessertbord van het huis                € 6,50 p.p. 

  

Assortiment van 3 verwenglaasjes               € 8,00 p.p. 

 

Kaasschotel                  € 9,50 p.p. 
 

Assortiment rijpe kazen (150 gr. per persoon), aangevuld met  

bijpassende garnituur 

 

 



 
  

Feestelijke broodjes 

Mini-sandwiches klassiek                € 5,50 p.p. 

 

Vijf mini-sandwiches per persoon, belegd met ham, kaas, préparé, krab-

en vleessalade. De sandwiches beschikken over een bijhorende 

garnituur. 

 

Mini-sandwiches luxe                € 6,50 p.p. 
 

Vijf mini-sandwiches per persoon, belegd met gerookte zalm, grijze 

garnaalsalade, préparé, kaas en Italiaanse ham. De sandwiches 

beschikken over een bijhorende garnituur. 

  

Mini-ovenkoek klassiek                     € 6,00 p.p. 
 

Vijf mini-broodjes per persoon, belegd met ham, kaas, préparé, krab-en 

vleessalade. De broodjes beschikken over een bijhorende garnituur. 

 

Mini-ovenkoek luxe                 € 7,00 p.p. 

 

Vijf mini-sandwiches per persoon, belegd met gerookte zalm, grijze 

garnaalsalade, préparé, en pastei met ajuinkonfijt. De broodjes 

beschikken over een bijhorende garnituur. 

 

 



  



 

 

  Praktische weetjes 

Bestellingen worden enkel telefonisch of ter plaatse 

opgenomen.  

Aangezien wij steeds met verse seizoensgebonden 

producten werken, vragen wij om 5 dagen (bereidingen en 

buffetten), en 3 dagen (kaasschotels, vleesplank, …) op 

voorhand te bestellen.  

Bij afhaling van uw bestelling vragen wij een waarborg voor 

borden, schotels en manden.  

Alvast bedankt voor uw begrip!   



 

 

Openingsuren 
DINSDAG    8U30 – 18U00 

WOENSDAG    8U30 – 13U00 

DONDERDAG    8U30 – 18U00 

VRIJDAG    8U30 – 18U00 

ZATERDAG    8U30 – 17U00 

ZONDAG & MAANDAG   GESLOTEN 

SCHOOLVAKANTIES   8U30 – 17U00   
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