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Beste klanten,
Het einde van het jaar komt eraan. een periode waar men, nog meer dan
anders de tijd neemt om gezellig samen te zitten en tafelen.
Om ervoor te zorgen dat dit tafelen voor u geen onnodige belasting
teweegbrengt, hebben wij voor u een uniek assortiment in deze feestfolder.
Een minimum aan werk en een maximum aan culinair genot,
laat u verleiden door onze suggesties.
We willen u alvast heel fijne feestdagen toewensen en we bedanken u, zoals
altijd, voor het vertrouwen in onze zaak.
Warme groeten,

Valerie & Jurgen

Fijne vleeswaren

Apero en tapas

Vleesplank luxe 						
Bladerdeeghapjes				

€ 11,50/10 stuks

Kaassaus, bolognaisesaus, vol au vent en ham/kaassaus

Aperitiefhapjes luxe						€ 21,50/15 stuks
Worstenbroodje, gerookte zalm, vol au vent, kaassaus, grijze garnalen

€ 20,95/schotel

Een klein apertiefschoteltje gevuld met olijven, zongedroogde tomaten,
zoete pepers, mini batoens, 2 soorten kaasblokjes, pancetta, salami,
chorizo en oosterse vleesballetjes.

Tapasbord 								€ 47,50/bord
Olijven, zongedroogde tomaten, ansjovis, 2 tapenades met toast,
gegrilde champignons, zoete pepers, feta, saltufo, 3 soorten kaasblokjes,
pancetta, oosterse vleesballetjes, coppa, salami

Een selectie van fijne vleeswaren (250 -300gr. per persoon), afgewerkt met vers fruit
en bijpassende garnituur.
•
•
•
•
•
•

Italiaanse ham met meloen
•
Italiaans varkensgebraad
Gekookte ham
•
Wildpate met konfijt
Holstein entreçote
•
Toscaanse rollade
Parmasalami
•
Gehaktbroodje
Pastrami
•
Kalkoengebraad
Pancetta
Verkrijgbaar vanaf 4 personen.

Breugelschotel
•
•
•
•
•
•

Gebakken kippebout
Kop met mosterd
Frikandon van het huis
Gehakt
Paté van het huis met ajuinkonfijt
Droge worst

€ 16,50/p.p.

•
•
•
•
•

Gezouten boerenham
Salami
Breydelspek
Gekookte ham
Witte en zwarte pens

Afgewerkt met zilveruitjes en augurken. De Breugelschotel kan aangevuld worden
met 3 soorten kaas. (+ € 3,50/ per persoon)
Verkrijgbaar vanaf 4 personen.

Fijne vleeswaren

Apero en tapas

Mini tapasschotel 					

€16,95/p.p.

Selectie van onze kaasmeester
Klassieke kaasschotel 				

€ 16,95/p.p

Assortiment van heerlijke binnen- en buitenlandse kazen (250à300 gr per persoon),
rijkelijk gegarneerd met vers fruit, notenmix en droge vruchten.
Vanaf 2 personen.

•
•
•
•

Belgische kaasschotel 					

Traditionele raclette

€ 16,95/p.p

Een selectie Belgische kazen afgewerkt met vers fruit, notenmix en droge vruchten.
Vanaf 4 personen.

Kaasschotel

Pannetjesraclette						

Franse kaasschotel 					

€ 16,95/p.p

Kaas in pakjes 							

€ 9,95/p.p

Een selectie Franse kazen afgewerkt met vers fruit, notenmix en droge vruchten.
Vanaf 4 personen.

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. Vanaf 4 personen

€ 16,95/p.p.

5 soorten raclettekaas (250 à 300gr per persoon)
6 soorten aangepaste vleesdelicatessen (100gr per persoon)
Assortiment zoetzuur
Krieltjes met spek
Verkrijgbaar vanaf 4 personen.

• 1/4de (1,250 kg) of 1/2de (2,5 kg) bol raclettekaas, die u smelt op een
traditioneel raclettetoestel. Keuze uit Zwitserse of Franse raclette, Morbier,...

Kaasfondue

• Kaasmix per persoon. Basis bestaat uit Emmental en Gruyère. Kan verder
aangevuld worden naar eigen smaak zoals Appenzeller, Etivaz,
Jura de Montagne, Fleur de Montagne,...
Beide kunnen aangevuld worden met charcuterie (100gr per persoon) , zoetzuur,
krieltjes met spek. ( +€ 8,95 per persoon)
De kaas wordt per gewicht aangerekend.

AANGEPAST BROODASSORTIMENT BESCHIKBAAR:
stokbrood: € 2,10/stuk
veenbessenbrood: € 4,20/stuk
noten/ sezambrood: € 4,90/ stuk
ciabatta natuur of mout: € 3,10/ stuk
noten/ rozijnenbrood: € 4,90/ stuk
mini ovenkoekje: € 0,35/stuk

visfestijn

Gezellig tafelen
Buffet 't Schotelken 						

Rauwe ham met meloen
•
Glaasje Noordzeegarnalen
Gekookte ham met verse asperges
•
Krabeitje
Gebakken kippenbout
•
Perzik gevuld met tonijn
Parmasalami
•
Gepocheerde zalm
Wildpaté met ajuinconfijt
•
Duo van gerookte zalm en heilbot
Holstein entreçote
•
Gebakken scampistaartje
Italiaans varkensgebraad
Verkrijgbaar vanaf 4 personen.

Feestbuffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visbuffet						
•
•
•
•
•
•

€ 29,95/p.p.

Gekarameliseerde zalm
•
Gemarineerde Terrine met
Gebakken scampistaartje
Sint Jacobsnoten en Langoustines
Perzik gevuld met tonijn
•
Gepocheerde zalm
Glaasje Noordzeegarnalen
•
Forelfilet
Gebakken gamba
•
Krabeitje
Haringhapje
Verkrijgbaar vanaf 4 personen.
Aangevuld met aardappel- en pastasalade, bijpassende sausjes en groentebuffet.

€ 35,95/p.p.

Serranoham met meloen
•
Glaasje Noordzeegarnalen
Gekookte ham met verse asperges •
Gevuld eitje met gerookte forel
Opgevulde kalkoen
•
Tataki van tonijn
Truffelsalami
•
Gebakken gamba’s
Duo van wildpastei met ajuinconfijt •
Gemarineerde Terrine met
Holstein entreçote
Sint Jacobsnoten en Langoustines
Toscaanse rollade
•
Gekarameliseerde zalm
Lomzo
•
Gebakken scampistaartje
Foie gras
Verkrijgbaar vanaf 4 personen.

Beide zijn aangevuld met aardappel- en pastasalade, bijpassende sausjes en groentebuffet.

Zalmschotel

€ 84,00/schotel
= 14.00 per persoon

Licht gerookte zalmfilet met kruiden van +/- 1200 kg (6 personen),, gepresenteerd
op een bedje van sla, eitjes aangevuld met aardappel- en pastasalade, bijpassende
sausjes en groentebuffet. Supplement tomaat-garnaal mogelijk aan dagprijs.
De buffetten kunnen aangevuld worden met kreeft Belle-Vue, verkrijgbaar aan dagprijs

visfestijn

Gezellig tafelen

•
•
•
•
•
•
•

€ 29,95/p.p.

Kerstmenu

€ 45,00/p.p.

Pompoenroomsoep
~~
Garnaalkroket (2st)
Of
Noordzeevispotje
~~
Opgevulde kalkoenfilet
in een Grand-veneursaus
Warme groentenkrans en kroketten
Of
Varkenshaasje met Grand-mèresaus
Warme groentenkrans en kroketten

Of
Chocomousse brownie
Verkrijgbaar vanaf 2 personen.

Kerstmenu

~~
Tiramisu Fine champagne

Nieuwjaarsmenu
Aspergeroomsoep
~~
Gegratineerde scampi in currysaus
Of
Wildkroket van fazant

Nieuwjaarsmenu

~~
Stoofpotje van hert
Warme groentenkrans, zoete appel en gratin
Of
Zalmfilet van de chef
Puree
~~
Chocolade trio
Of
Caramel & melkchocolade
Verkrijgbaar vanaf 2 personen.

€ 45,00/p.p.

PRAKTISCHE WEETJES

Bestellingen dienen afgehaald te worden op 24/12 of 31/12.
Op 25/12 en 01/01 kunnen geen bestellingen afgehaald worden
Om een uitstekende service te kunnen garanderen beperken wij het aantal
bestellingen.
VOL is VOL
Uiterste besteldatum voor kerstperiode is 17/12
Uiterste besteldatum voor oudjaar/nieuwjaar is 23/12
Om onze afhalingen vlot te laten verlopen en lange wachtrijen te vermijden
vragen wij uw bestelling te betalen bij het bestellen.
Bestellingen worden afgehaald in de Driehoekstraat 80A (KSA-lokaal)
volgens afgesproken uur.
Geplaatste bestellingen kunnen niet meer gewijzigd worden.

OPENINGSUREN WINKEL
dinsdag 20/12 van 8u30 tot 13u00 en van 14u00 tot 17u00
woensdag 21/12 van 8u30 tot 13u00
donderdag 22/12 van 8u30 tot 13u00 en van 14u00 tot 17u00
vrijdag 23/12 van 8u30 tot 15u00
zaterdag 24/12 van 8u30 tot 15u00
zondag 25 en maandag 26/12 gesloten
dinsdag 27/12 van 8u30 tot 13u00 en van 14u00 tot 17u00
woensdag 28/12 van 8u30 tot 13u00
donderdag 29/12 van 8u30 tot 13u00 en van 14u00 tot 17u00
vrijdag 30/12 van 8u30 tot 15u00
zaterdag 31/12 van 8u30 tot 15u00
GESLOTEN VAN ZONDAG 01/01 TEM DONDERDAG 05/01
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