
 

Communiefolder 

 

Neerstraat 1 – 9660 Brakel www.tschotelken.be tel: 055/42.29.76 



Praktische weetjes 
U kan deze tapasschotels, buffetten en broodjes bestellen tot 

2 weken voor uw feest. Om de kwaliteit te blijven waarborgen, 

nemen we slechts een beperkt aantal bestellingen aan. Gelieve 

tijdig te reserveren als u zeker wil zijn.  

Er wordt een waarborg gevraagd voor de borden, plateaus en 

schaaltjes. 

We wensen u alvast een fijne communieperiode toe!  

Vriendelijke groeten, 

Valerie & Jurgen  

                            

  



Culinaire verwenhapjes               € 1,85 per stuk 
 
Met zorg uitgekozen seizoensgebonden assortiment aan 

tongstrelers: glaasje zalmtartaar, foie gras, gebakken 

scampi, tomaat/pesto, carpaccio,… 

Verkrijgbaar vanaf 4 personen 

 

Een klein aperitiefbordje met een mix van kaasblokjes, 

olijven, salami, tapenade, toast, Oosterse vleesballetjes,…  

Vanaf 4 stuks                                                € 15,00 per bordje        

                                                                                           

       

 

 

Mini tapasbordje 

 

  

Aperitief en tapas 



  
Vlaams plankje 
Tapasplankje voor 4 tot 6 personen.                € 20 per plank 

Flandrienkaas, kop, boeresalami, mosterd, zilveruitjes, 

augurken, boerepaté en groendal met kruiden. 

Italiaans plankje 
Tapasplankje voor 4 tot 6 personen.                € 25 per plank 

Italiaanse olijvenmix, zongedroogde tomaten, Parmaham, 

Italiaanse kazen, golferino salami, pancetta, tapenade met 

toast en spianatasalami. 

Spaans plankje 
Tapasplankje voor 4 tot 6 personen.                 € 25 per plank 

Chorizo, serranoham, olijven, manchegokaas, ansjovis, 

tapenade met toast, fuetsalami, lomo, coppa en Spaanse 

kazen. 

      

                                                                                 



 

  

Tapasbord 

Een rijkelijk gevuld aperitiefbord voor 4 tot 6 personen  olijven, 
ansjovis, tapenades met toast, kaasblokjes, truffelsalami, 
zongedroogde tomaatjes, zoete pepers, feta, gegrilde 
champignons, pancetta, Oosterse vleesballetjes, fuetsalami, 
coppa en Italiaanse salami 

         €47,50 per bord 

 



Luxe tapasschotel        

Verkrijgbaar vanaf 15 personen                         € 14,80 p.p.  

Wil je uitgebreid aperitieven? Kies dan voor onze luxe 

tapaschotel. Een rijkelijk gevulde schotel bestaande uit : 
 

• konijnsolijven     

• zongedroogde tomaten 

• ansjovis/feta 

• zoete pepers 

• gegrilde champignons 

• gamba’s/haringhapjes 

• chorizo/ Italiaanse rollade  

• Italiaanse salami/saltufo 

• 3 tapenades met toast 

• 3 soorten kaasblokjes 

• Oosterse vleesballetjes 
 
 

• Grissinistok met rauwe ham 

• Coppa/pancetta/lomo 

Aangevuld met lookbroodjes en kruidenbrood 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediteraans buffet        

Verkrijgbaar vanaf 15 personen                             € 31,50 p.p. 

 

Uitgebreide luxe tapasschotel aangevuld met een ruim assortiment 

seizoensgebonden producten zoals: 

• Italiaanse salade  

• Opgevulde wraps 

• Carpaccio van witblauw rundsvlees 

• Verse asperges met garnituur  

• Frisse lentesalade met ham en groentjes 

• Griekse pastasalade met feta 

• Pasta pesto, mozzarella, rucola en Italiaanse ham  

• Zalmhaasje  

• Frisse pasta’s 

• Gegrilde scampi  

• Foccaciabrood en bijpassende broodjes 

• Tapenades met aangepast brood 
 

• Mozzarella/tomaat/ pesto 

• … 



 

 

  

Buffetten 
Verkrijgbaar vanaf 15 personen 

Koud vleesbuffet             € 17,80 p.p. 

• Gebakken kippebout 

• Rauwe ham met meloen 

• Gekookt hamrolletje met aperges 

• Italiaanse salami 

• Italiaans varkensgebraad  

• Pancetta 

• Gebakken Holstein entreçote 

• Frikandon van  het huis 

• Gevuld eitje met hamsalade 

• Pastei van het huis met garnituur 

• Toscaanse rollade 
 

Koud gemengd buffet                          € 26,20 p.p 

• Gekookt hamrolletje met asperges      

• Gebakken kippenbout   

• Rauwe ham met meloen   

• Italiaans varkensgebraad 

• Gebakken Hostein entreçote   

• Parmasalami 

• Italiaans varkensgebraad 

• Duo van gerookte zalm en heilbot 

• Gepocheerde zalm 

• Glaasje met grijze Noordzeegarnalen 

• Perzik met tonijn 

• Gebakken scampistaartje 

• Opgevuld eitje 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffetten 
 Verkrijgbaar vanaf 15 personen 

Koud visbuffet                                  € 25,10 p.p 

• Gerookt zalmhaasje 

• Glaasje met grijze Noordzeegarnalen 

• Gepocheerde zalm 

• Perzik met tonijn 

• Gebakken scampistaartje 

• Opgevuld eitje 

• Visterrine 

• Gebakken gamba 

• Forelfilet 

• Gerookte heilbot 

• Haringhapje  
 

Koud Italiaans buffet                                    € 27,80 p.p 

• Italiaans  varkensgebraad 

• Pastrami  

• Mozzarella/tomaat/pesto 

• Mortadella 

• Carpaccio van rund, rucola, zongedroogde tomaat en 

parmezaan 

• Pancetta 

• Tapenades / olijven 

• Sopressasalami 

• Toscaanse rollade 

• Vittelo Tonato 

• Tomatare 

• Italiaanse ham met meloen 

• Foccaciabrood 

Aangevuld met zuiderse pasta’s en groentebuffet. 
 

 



  
Alle koude buffetten zijn voorzien van: 

• Verse groentjes bestaande uit gemengde seizoenssalade,  

wortel, gezondheidssalade, tomaat, rode bietsalade, 

komkommer en verse boontjes 

• Bijpassende sausjes: verse tartaar, cocktail,  

bieslook vinaigrette en mayonaise 

• Aardappelsalade, zuiderse pastasalade, stokbrood met 

boter 

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). 

 

 



 

 

 

  



Kaas en vleesbuffet 
 

Verkrijgbaar vanaf 15 personen 

Kaas- en vleesbuffet                € 15,50 p.p. 

Een 12-tal soorten kaas, met zowel Belgische als 

buitenlandse specialiteiten, gerangschikt volgens 

smaaksterkte (150g/p.p.). Gecombineerd met gedroogde 

vruchten en  een notenmengeling.  

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

kippenbout, hamrolletje , Italiaanse salami.  

Vergezeld van vers fruit en zoetzuur.  

                       

 



Broodjesbuffet  
Mini sandwiches klassiek                                      € 6,25 p.p. 

5 mini sandwiches per persoon belegd met : 

Ham, kaas, gehakt, krab en vleessalade met 

rauwkostgroentjes 

  

Mini sandwiches luxe                                             € 7,50 p.p. 

5 mini sandwiches per persoon belegd met : 

Gerookte zalm, grijze garnaalsalade, préparé, kaas en 

kipsla rode pesto met rauwkostgroentjes 

 

Mini ovenkoek klassiek                                          € 7,00 p.p. 

5 mini ovenkoekjes per persoon belegd met : 

Ham, kaas, préparé, tonijn  en vleessalade met 

rauwkostgroentjes 

 

Mini ovenkoek luxe                                                € 8,25 p.p. 

5 mini ovenkoekjes per persoon belegd met :           

Gerookte zalm, grijze garnaalsalade, préparé, brie/ noten 

/honing en italiaanse ham/pesto parmezaan met 

rauwkostgroentjes 

Er is een minimum afname van 3 personen per soort         

( 15 stuks) 



 

  

Broodjesbuffet  

Zuiderse broodjes                                                             € 8,75 p.p. 

5 mini broodjes per persoon belegd met : 

Italiaanse salami /pesto/ ruccola 

Gerookte zalm/ kruidenkaas/sla / ui 

Holstein entreçote/truffelmayonaise/ruccola /pijnboompitten 

Pastrami/ pesto/ mozzarella/zongedroogde tomaten 

Brie/ noten/ honing/ sla 

Vanaf 4 personen 

 

Zuiderse wraps                                                                  € 6,50 p.p. 

3 halve wraps  per persoon belegd met : 

Gerookte zalm/kruidenkaas/sla/ajuin 

Kip/houmous/zongedroogde tomaat/parmezaan/sla 

Pastrami/pesto/mozzarella/zongedroogde tomaat/sla 

Holstein entreçote/ truffelmayonaise/ruccola/zongedroogde 

tomaat/pijnboompitten/parmezaan 

Geitenkaas/ruccola/pijnboompitten/cranberries en honing 

Tonijn/ansjovis/tomaat/sla 

Vanaf 4 personen 

 

Bij een bestelling vanaf 100 stuks kunnen de prijzen aangepast worden. 

 

  

 

  



 

 

DINSDAG    8U30 – 13U00 

                14U00 –17U00  

WOENSDAG    8U30 – 13U00 

DONDERDAG    8U30 – 13U00 

                 14U00 – 17U00 

VRIJDAG    8U30 – 1U00 

ZATERDAG    8U30 – 17U00 

ZONDAG & MAANDAG   GESLOTEN 

SCHOOLVAKANTIES   8U30 – 17U00 

  

Neerstraat 1 – 9660 Brakel www.tschotelken.be  tel: 055/42.29.76 
 

Openingsuren 

http://www.tschotelken.be/

