
Kaasschotel à la carte… 
  

Wil je graag eens een kaasschotel met enkel Belgische en/of Franse en /of 

Italiaanse kazen? Wij maken een kaasschotel zoals u het wenst… 
 

Klassieke kaasschotel € 15,95/p.p. (vanaf 2 personen) 

Assortiment van heerlijke binnen en buitenlandse kazen, rijkelijk 

gegarneerd met vers fruit en droge vruchten. 

Belgische kaasschotel € 15,95/p.p. (vanaf 4 personen) 

Een selectie van enkel Belgische kazen, rijkelijk gegarneerd met vers fruit 

en droge vruchten 

Franse kaasschotel € 15,95/p.p. (vanaf 4 personen) 

Een selectie van enkel Franse kazen, rijkelijk gegarneerd met vers fruit en 

droge vruchten 

Italiaanse kaasschotel € 17,50/p.p. (vanaf 4 personen) 

Een selectie van enkel Italiaanse kazen, rijkelijk gegarneerd met vers fruit 

en droge vruchten. Aangevuld met olijven en tapenades. 
 

           Mini Hamburgerparty 
 

  Ieder bakt zijn eigen hamburgertjes en belegt die naar eigen keuze.            

Lekker, vers en gezellig. Een compleet pakket met alles wat u nodig hebt 

om een hamburgerparty te organiseren. 
 

5 mini broodjes p.p. 
5 soorten mini hamburgertjes p.p. 
Spek 
Gebakken uitjes 
Sneetjes kaas 
Zongedroogde tomaat 

Parmezaan 
Bijhorende sausjes 
Rauwe groenten: 
Sla, wortel, tomaat en       
verse ui 
Augurk 
 

Bak de burgers gezellig op een grillplaat, in de oven. 
 

€ 15,95/p.p. (vanaf 4 personen) 

Mini-pizza party 
 

Met een pizza-party beleeft U met vrienden of familie gegarandeerd vele 

uurtjes tafelplezier. Centraal op de tafel staat een pizza-oven met een 

handgemaakte terracotta koepel. Volledig naar wens belegt iedereen zijn 

eigen mini pizza’s. Lekker, vers en gezellig. Een compleet pakket met 

alles dat u nodig hebt om verse pizza’s te maken. 
 

€ 15,95/p.p. (vanaf 6 personen) 

 

Pannetjesraclette ... 
 

Een winteravondje met vrienden? Dan is raclette altijd een gezellig idee.    

Haal het raclettoestel uit de kast, zet je tafel vol met dit lekkers en              

smelten maar! 
 

 
 

5 soorten raclettekaas (250 à300 gr per persoon 
6 soorten aangepaste vleesdelicatessen (100 gr per 
persoon) 
Assortiment zoetzuur 
Krieltjes met spek 
 

Bak de raclettekaas op het gourmettoestel. 
 

€ 15,50/p.p. (vanaf 4 personen) 

 

7 Kant en klare pizzabodem p.p. 
Saus: bolognaisesaus, pizzasaus en pikante saus 

Kaas: Mozzarella, gruyère, gorgonzola en Tallegio 
Vis: gerookte zalm en ansjovis 

Groenten: ui, paprikablokjes, rucola, champignons, olijven en 
zongedroogde tomaten 

Ananas en kruiden 
 

 



 

 Breugelschotel... 
Op een gezellige herfstavond kan je genieten van de ouderwetse charcuterie van 

vroeger…heerlijk met wat mosterd, ajuintjes en augurken. 
 

Gebakken kippenbout/ Kop met mosterd 

Vleesbrood van het huis/ Gehakt 

Paté van het huis met uienkonfijt 

         Droge worst/ Gezouten boerenham 

 Salami / Kruidenspek/ Gekookte ham 

Witte en zwarte pens 

Afgewerkt met zilveruitjes en augurken 
 

€ 15,95/p.p. (vanaf 4 personen) 

De Breugelschotel kan aangevuld worden met 3 soorten kaas.                 

+ € 3,50/p.p. 
 

Praktische weetjes… 
 

Wij vragen om tijdig te bestellen, minstens 3 dagen op 

voorhand. 

Wij verhuren de oven, gourmettoestel of grillplaat indien 

gewenst. De huur bedraagt 10 euro. Wij vragen je ook een 

waarborg van 50 euro voor onze toestellen. Die krijg je terug 

wanneer alles weer netjes is ingeleverd. 

Er wordt ook een waarborg gevraagd voor schotels en borden 

of manden. 

Folder geldig in de maanden oktober en november tot              

half december.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                                   

 

NEERSTRAAT 1-9660 BRAKEL www.tschotelken.be 

Tel: 055/42.29.76. 
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