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KORTE INHOUD
Receptie
Menu aan tafel
Buffet

Schotels vlees

Voorgerechten
hoofdgerechten
Koud
Warm
Mixed koud en warm
BBQ
Tafel partys fondue gourmet tepan yaki

Dessert

Broodjes arrangementen
prijslijst dd 01/02/2018
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Recepties - Vluggertjes
Borrelschotel

min. 5 pers

4,90 €/pers

Assortiment vleeswaren zoals kop, grillworst, wienerworstjes, salami, kaas, gegarneerd
met aangepaste sausjes en zuurtjes 150 gr/pers

Dipschotel groentjes

min. 10 pers

6,40 €/pers

Assortiment rauwe groentjes zoals bloemkool en knolletjes , gegarneerd met aangepaste
sausjes en olijfjes 100 gr/pers

Mixed borrel en dipschotel

min. 15 pers

6,10 €/pers

Mix van bovenstaand assortiment

Worstenbroodjes mini
Een doosje van 9 natuur met kalfsgehakt
Een assortimentje van 3 natuur + 3 kip-hawaï en 3 lams worstenbroodjes

Mini hapjes / Zakouski variëteit

per 10 stuks
Mini croque, worstenbroodje, mini pittabroodje, mini vidé, zalm pasteitje

1,00 €/stuk
7,40 €/doosje
7,40 €/doosje
9,10 €/doosje
1,10 €/stuk

Jakitori saté
10 kleine verse japanse runds brochettes met teryaki marinade - moeten nog in de pan,
friteuse of oven

Tapas palletje koud

per 500 gr

9,80 €/10 stuks
16,80 €/pallet

Het Spaans allegaartje van originele seizoens gebonden startertjes met scampi's,
ansjovisjes, olijfjes, pepadews, chorizo enzovoort. mooi gepresenteerd op porceleinen
schilderspalletjes

Tapas assortiment warm

per 12 stuks te bestellen

21,70 €/assorti

3 kwartel boutjes
3 scampi's in pikante saus
3 mini kipsaté
3 tapasballetjes
alles mooie voorgesteld in typische bruine tapas schaaltjes
in oven of micro opwarmen
minimum 40 st

1,00 €/stuk

Stokbroodsneetjes

minimum 30 st
Dit hapje is dubbel zo groot als de kleine toastjes en blijven langer hun
kwaliteit behouden. Ze worden belegd met allerlei salades , vis en vlees specials.

1,30 €/stuk

Minisandwiches / broodjes / koffiekoekjes
minimum 25 st
Zachte, harde, witte, bruine, diverse broodjes, open of gesloten volgens uw wensen
met crab, garnaal, gerookte zalm, heilbot …
kleine koffiekoekjes met nootjes, confituur, creme brullée enz

1,20 €/stuk
1,50 €/stuk
0,80 €/stuk

Kleine Toastjes
hiervan moet je 5 tot 7 stuks per persoon voorzien

Exclusieve broodjes manden gevuld met minisandwiches/broodjes
U kiest zelf hoeveel broodjes u nodig hebt. Wij adviseren 3 tot 6 stuks per persoon
U kan/mag een mand apart met kaas, een met vlees, een met vis bestellen
de mand wordt netjes verpakt in een doorzichtige folie en er wordt een opening gelaten
zodat de folie en strik er netjes aan blijft.
U betaalt boven op de broodjes prijs enkel een garneer kost per mand

vanaf/pers

4,00 €/mand
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Lepelhapjes en mini aperitief glaasjes koud

minimum 5/soort

kleine porceleinen of inox lepeltjes of borrelglaasjes gevuld met
Mini tomaatjes met mozarella en peterselie/kruiden coulis
Carpaccio van ossenhaas of Gandaham
carpaccio van huisgerookte kalkoenborst
Bresaola met meloen en balsamico sausjes
Wildpaté/kwartelmousse uit eigen keuken met vijgen en veenbesjes
creatie met foie gras en witloof/veenbes/vijgen confituur
lepeltjes Tomaat Cerise met grijze garnaaltjes
glaasje Tomaat met grijze garnaaltjes mini cocktail
Scampistaartjes in looksaus en/of zoetzure saus
Haring Bismarck met pumpernickel
Maatjes met kruiden saus en verse uitjes
carpaccio van zalm met kaapse appeltjes
Millefeuille met zalm en kruidenkaas
Gerookte makreel met duizend eilanden saus en preischeutjes
Gemarineerde zalm met youghurt saus en coulis van paprika
Duo van vismousse in apero glaasje

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,95
2,00
2,50
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk

Franse kaas op Roquettesla en honingvinaigrette
brochette met mozarella en zongedroogde tomaatjes
tomaat cerise met mozarella
kruidenkaas met tartaar van komkommer en tomaat

2,00
2,00
2,00
2,00

€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk

1,90
2,10
1,90
2,10
2,10
1,90
2,00
2,10
0,70

€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk

Walking diner bordjes mid formaat
bovenstaande creaties op kleine porcelein bordjes vierkant en rond (grootte ondertas)

Lepelhapjes warm
lepeltje met scampi in curry saus
schaaltje met mini lasagna
schaaltje met jakitori saté en hoi sin saus
lepeltje met sint jacobsnootjes (petoncles) en dugléré saus
zalm blokjes met choronsaus en groene aspergepuntjes
schaaltje met lamswok en filodeeg
kwartelborstjes of boutjes met een sausje van luikse stroop
nobashi garnalen met chinese mie
mini tasje soep 70 cc/tasje

Samengestelde Receptie koud
Tapas dip groentjes, olijfjes, fetta, zongedroogde tomaatjes , peppadews…
Borrelschotel: worst, kaas, kop, salami
Dip schotel groentjes ed.
Minisandwiches / broodjes 2 per persoon
Stokbroodsneetjes 2 per persoon

19,10 €/pers
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Cocktail buffetje Koud

22,90 €/pers

Aperitief glaasjes met gemarineerde zalm en yoghurt saus
Lepeltjes met scampi's zoetzuur
Mini saté van gerookte zalm en heilbot
Lepeltjes met carpaccio van ossenhaas
Lepeltje met gerookte kalkoen en vijgen
Tapas assortimentjes
Stokbroodsneetjes 1 per persoon
Receptiebroodjes gesloten belegd in stoom manden 2 per persoon

Versnaperingen glaasje buffetje

minimum 20 pers
kleine bekertjes met chocomousse, kwarkbavarois, creme brullée en mini bavorois
profiterole en eclair

8,10 €/pers

Dessertenbuffet standaard
minimum 20 pers
een mooie seizoensgebonden samenstelling met onder andere Crème brullée,
chocomousse, tiramisu, vers fruit, profiteroles, eclairs, bavarois, miserable ….

9,20 €/pers
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Ovenklare Schotels
In deze lijst vindt U volledig uitgewerkte feestmaaltijden die U ovenklaar geleverd worden.
U krijgt een gegarneerde schotel met vlees en groenten, om zo in de oven te zetten (de
bereidingstijd voor diverse ovens wordt U ook meegedeeld ). Voor sommige gerechten
wordt een minimum bestelhoeveelheid van 4 personen gevraagd
Hou er rekening mee dat je voor +10 personen een grote ovencapaciteit nodig hebt.

Koude voorgerechten
Zie a la carte lijst koude buffetten

Warme Voorgerechten
Kaaskroketten
Garnaalkroketten
Vidé met kip
Vidé met vis Oostends vispateitje
Coquille St. Jacques Normandisch gegratineerd klassiek
Coquille St. Jacques met gegratineerde spinazie
Scampi’s in currysaus
Kalfszwezerik op een lentebedje
Gestoofde zalm met cruditeiten
Reuzenchampignons met garnalenboter
Gegratineerde oesters (6)
Tongscharrolletjes op z'n Normandisch
Noordzee tongrolletjes met prei gratin

Soepen
Dagsoep
Roomsoepen
Consommé Madrilène, kwartel, fazant, zalm
Vissoep
Kreeftensoep
Bouillabaisse

prijs per 0,45 liter goed voor anderhalf bord)
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

2,10
3,50
4,25
8,90
8,20
9,50
8,20
14,10
9,50
3,50
16,80
12,70

€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/6 stuks
€/pp
dagprijs

2,30
2,80
3,10
4,90
7,30
19,00

€/pot 0,5 l
€/pot 0,5 l
€/pot 0,5 l
€/pot 0,5 l
€/pot 0,5 l
€/liter

16,00
16,00
16,40
16,40
16,40
16,10
21,90
22,90
22,90
25,60
29,60
29,50
21,90
28,00
28,00
32,00

€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers

Hoofdgerechten met keuze uit Kroketten, Gratin, Kasteelaardappeltjes of puree.
Varkensfilet op z’n Brabants met witloof en champignons
Varkensfilet Tropical met perziken en woudvruchten
Kalkoenfilet op z’n Brabants of Archiduc of Fine Champagne
Kalkoenrollade Venitienne met seizoengroenten
Orloff gebraad met champignons en flageoletbusseltjes
Jagersfilet met peertjes , veenbessen en wildsaus
Lamsboutmedaillons met gratin supréme en Bordelaise saus
Lamszieltjes met groentekrans en boschampignons
Parelhoen Brabanconne , Fine Champagne of à la Normandië
Eendenborst met oesterzwammen en witloofroomsaus
Lamsfilet en Croute met seizoen groenten
Wellingtonfilet met oesterzwammensaus en selderpuree
fazant Brabanconne (seizoensgebonden)
hertengebraad met witloof, peertjes en veenbessen (seizoensgebonden)
hinde filet harlekijn (seizoensgebonden)
Wildfestijn of Degustatie van 3 wildsoorten (seizoen)
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STANDAARD 25 cm koude schotels per persoon gegarneerd
Wij kunnen U als lunch op het bedrijf, als eenvoudig middag maal enz. verschillende koude
schotels aanbieden. Deze worden gemaakt op een klassiek bord van 23 cm of in snack box
Met enkel groenten en ½ eitje (kan vervangen worden voor vegetariërs.)
Met 2 hesp rolletjes en asperge of kippen bil
Met 2 hespenrolletjes en kippenboutje
Panaché van 4 soorten vlees en kippenboutje
Met 5 kazen (mozarella, brie, leerdammer, chevagne en ...)
Met gekookte zalm en ansjovis en tonijn
Met een tomaat met grijze garnaal
Met gerookte zalm, heilbot en tomaat grijze garnaal
2.5 Minibroodjes + boter per persoon

4,20
6,30
7,00
9,20
12,40
9,80
10,10
13,80
2,00

€/pers

6,00
8,60
11,10
14,10
11,70
11,90
13,00
15,60
2,00

€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers

€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers

LUXE koude schotels 30 cm per persoon gegarneerd
Wij kunnen U als lunch op het bedrijf, als eenvoudig middag maal enz. verschillende koude
schotels aanbieden. Deze worden gemaakt op een onderzet bord van 30 cm .
Met enkel groenten en ½ eitje (kan vervangen worden voor vegetariërs.)
Met 2 hespen asperghe rolletjes en kippenboutje
Panaché van 4 soorten vlees en kippenboutje
Met 5 kazen (mozarella, brie, leerdammer, chevagne en ...)
Met gekookte zalm en ansjovis en tonijn
Met een tomaat met grijze garnaal
Met hesp aspergerolleetje, kippenboutje en garnaal cocktail
Met gerookte zalm, heilbot en tomaat grijze garnaal
2.5 Minibroodjes + boter per persoon

Soepen
2.5 Minibroodjes + boter per persoon
Dagsoep
0.5 liter per persoon
Roomsoep
0.5 liter per persoon

vanaf
vanaf

2,00 €/pers
2,60 €/pers
3,10 €/pers

Lunch Buffet
vanaf 20 p gaan we verschillende borden maken zoals hierboven beschreven maar
het groenten salades en sausen assortiment wordt apart in buffet schalen en potten
mee gegeven zodat de lunchers zelf naar eigen wens kunnen aanvullen

op aanvraag
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Ontbijt manden
Verras uw vrienden familie of relaties met een originele ontbijtmand.
we bieden u standaard 3 creaties aan, maar vanzelfsprekend kunnen deze creaties
aangevuld worden met eender wat u in onze Proxy vindt.
U dient in geval van levering door ons telefoon of gsm van de gelukkige door te geven zodat wij die
even tevoren bellen om de verrassing aan te kondigen en zeker te zijn dat hij/zij thuis is/zijn

Standaard
voor elke bijkomende persoon +

27,50 € 1 pers
14,90 €/pers

1 croissant, 2 picolo broodjes , 1 boterkoek
Hollandse kaas en ham, confituur
youghurt met ontbijtgranen en fruitsap en een stuk fruit

Special
voor elke bijkomende persoon +

35,50 € 1 pers
19,50 €/pers

1 croissant, 2 picolo broodjes , 1 boterkoek
Snij kaas assorti en diverse eigen maak vleeswaren, confituur
youghurt met ontbijtgranen en fruitsap en een stuk fruit
flesje Cava 20 cl

Luxe
voor elke bijkomende persoon +

51,60 € 1 pers
26,30 €/pers

1 croissant, 2 picolo broodjes , 1 boterkoek
Franse kaas schotel en Italiaanse vleeswaren, gerookte zalm en heilbot, confituur
youghurt met ontbijtgranen en fruitsap en een stuk fruit
flesje Cava 20 cl
levering linkeroever burcht zwijndrecht
levering verder volgens afspraak

5,80 €/rit

Koude Buffetten
Onze buffetten worden op een originele fijn verzorgde manier bereid. We maken zoveel
mogelijk verschillende schotels die een eigen karakter uitstralen. Onze meerdere
gouden bekroningen op internationale vakwedstrijden getuigen hier van.
2.5 Minibroodjes + boter per persoon

2,00 €/pers

CHARCUTERIESCHOTEL

minimum 4 pers
Fraai versierde vleeswarenschotel. Er wordt 150 gram per persoon voorzien , wat
voldoende is als lunch. Dient deze schotel als stevige maaltijd dan is het geraadzaam
een kaasschotel, salades - of patéassortiment erbij te nemen. Kan ook aangevuld
worden met een groenteassortiment

7,40 €/pers

KAASSCHOTELS
minimum 4 pers
Onze kaasschotels worden rijkelijk gegarneerd met druiven, noten en naamvlaggetjes :
300 gr/pers

10,20 €/pers

-

KOFFIETAFEL
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BREUGHEL BUFFET

minimum 10 pers

17,90 €/pers

Paté uit eigen keuken met diverse sausjes
Kippen filetjes met ananas
Lauwe beenham uit eigen keuken (bij -50 pers wordt dit een hamschotel)
Verschillende soorten kop zoals alleen Baron “Frut” hem kan maken
Witte en Zwarte pensen waar we al jaren voor gekend zijn
Frikadellenkoek met krieken
Groenten en saladeassortiment met aardappelsla en appelmoes
Kaasschotel
Vanaf 50 personen wordt dit uitgebreid met bvb. bouilli met boontjes, franse gebraad enz ...

extra’s voor breughel buffet
Rijstpap met bruine suiker
Haringfiletjes
Gerookte makreel
Sprotjes met pelpatatjes
Uiensoep / erwtensoep
Worst met boerenstamppot of rode kool
Beenhouwersvinken (stoverij met niertjes en zwezeriken)
Balletjes met voetselder
Hutsepot met lamsvlees
Goulash / stoofvlees
Paling in ‘t groen

BASIS KOUDE SCHOTEL

2,80
1,60
2,00
2,40
2,40
3,50
4,00
4,00
4,00
4,70
7,90
minimum 4 pers.

€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers

15,80 €/pers

Rolletjes van huisbereide ham met asperges
Kippenboutjes op z’n Hawaiiaans
Vers gebakken rosbief, varkensgebraad en Duitse Casselerrib met een groenten garnituur
Vlaamse, Spaanse en Italiaanse ham met Zuiderse meloentjes
Groenten en saladeassortiment met aardappelsla en assortiment sausjes

EXTRA S BIJ BASIS BUFFET
2,10 €/pers
3,10 €/pers
4,90 €/pers

Tomaat met grijze garnaal
Zalm rollade in Serrano ham met dillesaus
Noors gerookte visschotel

BUFFET 3

"SPECIALITEITEN BUFFET"

minimum 8 pers

Gerookte vis schotel met zalm, heilbot en forel
Vitello Tonato (gebraad met tonijn)
Coullibiac van zalm met dillesaus
Carpaccio van ossenhaas
Zomermeloentjes met gandaham
Tomaat mozarella
Gebraad volgens ingave en fantasie van de chef (eend, lams, pastrami, kasseler…)
Groenten en saladeassortiment met aardappelsla en assortiment sausjes

FEESTDAGEN BUFFET
Tijdens top drukke periodes, zoals kerst en eindejaar, beperken we onze keuze tot het
basis buffet en dit speciale feestdagen buffet. Vraag naar de speciaal ontworpen folder
voor die dagen.

33,80 €/pers
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BUFFET 13

minimum 12 pers

31,70 €/pers

Tomaat met grijze garnaal
Zacht gepocheerde Noorse Zalm
Diverse hamsoorten waaronder de enige echte San Danielle met meloen
Kippenfiletjes op z’n Hawaiiaans
Vers gebakken rosbief, varkensgebraad en Duitse Casselerrib met een groentegarnituur
Kalkoen-, varkens en kalfsgebraad met een fruitslaatje
Groenten en saladeassortiment met aardappelsla Assortiment sausjes

BUFFET 14

minimum 12 pers

37,50 €/pers

Waaier van gerookte zalm, heilbot , forel en reuzengarnaal
Zeevruchtensla in grote coupe
Zacht gepocheerde Noorse Zalm
Kippenfiletjes op z’n Hawaiiaans
Diverse hamsoorten waaronder de enige echte San Danielle met meloen
Vers gebakken rosbief, varkensgebraad en Duitse Casselerrib met een groentegarnituur
Kalkoen-, varkens en kalfsgebraad met een fruitslaatje
Groenten en saladeassortiment met aardappelsla Assortiment sausjes

BUFFET 20
minimum 20 pers.
Tomaat met grijze garnaal
Waaier van gerookte zalm, heilbot , forel en reuzengarnaal
Zacht gepocheerde Noorse Zalm
Kippenfiletjes op z’n Hawaiiaans
Lamsfilet met selder en peertjes
Rolletjes van huisbereide ham met asperges
Vers gebakken rosbief, varkensgebraad en Duitse Casselerrib met een groentegarnituur
Groenten en saladeassortiment met aardappelsla Assortiment sausjes

31,70 €/pers

BUFFET 30
minimum 30 pers.
Kippenfiletjes op z’n Hawaiiaans
Rolletjes van huisbereide ham met asperges
Vers gebakken rosbief, varkensgebraad en Duitse Casselerrib met een groentegarnituur
Kalkoen-, varkens en kalfsgebraad met een fruitslaatje

16,60 €/pers

Groenten en saladeassortiment met aardappelsla Assortiment sausjes

BUFFET 31

minimum 30 pers.

Zeevruchten coupe of garnaal cocktail
Waaier van gerookte zalm, heilbot, forel en reuzengarnaal
Turbotin of Griet (markt aanvoer) met kervelsaus
Gefarceerde Zalm in korstdeeg gebakken met dillesaus
Halve perzik met tonijn
Wildpasteien uit eigen keuken met diverse confituren of San Danielle ham met meloen
Eendenborst “à l’ Orange”
Gefarceerde hoevekip “Lelietje Van Dalen”
Groenten en saladeassortiment met aardappelsla Assortiment sausjes

40,30 €/pers
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BUFFET 40

minimum 40 pers.

18,70 €/pers

Reuzengarnalen met gerookte makreel en gerolde haringfilets
Kippenfiletjes op z’n Hawaiiaans
Rolletjes van huisbereidde ham met asperges
Vers gebakken rosbief, varkensgebraad en Duitse Kasslerrib met een groentengarnituur
Kalkoen-, varkens en kalfsgebraad met een fruitslaatje
Groenten en saladeassortiment met aardappelsla Assortiment sausjes

BUFFET 41

minimum 40 pers

Tomaat en of Sinaasappel gevuld met steur
Reuzengarnalen met gerookte makreel en gerolde haringfilets
Kippenfiletjes op z’n Hawaiiaans
San Danielle ham met meloen of Wildpasteien uit eigen keuken met diverse confituren
Rolletjes van huisbereide ham met asperges
Vers gebakken rosbief, varkensgebraad en Duitse Casselerrib met een groentegarnituur
Kalkoen-, varkens en kalfsgebraad met een fruitslaatje
Assortiment sausjes Groenten en saladeassortiment met aardappelsla
optie :
tomaat grijze garnaal ipv steur

21,00 €/pers

1,10 €/pers

BUFFET 42
minimum 40 pers
Tomaat en of sinaasappel gevuld met steur
Gerookte zalm, heilbot , forel en reuzengarnalen
Zacht gepocheerde Noorse Zalm
Kippenfiletjes op z’n Hawaiiaans
San Danielle ham met meloen
Degustatie van huisbereide pasteien
Rolletjes van huisbereide ham met asperges
Vers gebakken rosbief, varkensgebraad en Duitse Casselerrib met een groentegarnituur
Kalkoen-, varkens en kalfsgebraad met een fruitslaatje
Assortiment sausjes Groenten en saladeassortiment met aardappelsla
optie :
tomaat grijze garnaal ipv steur

25,10 €/pers

KOUD EN WARM BUFFET STANDAARD

29,30 €/pers

minimim 20 pers.

1,30 €/pers

Koud voorgerecht
Zalm hapjes met yoghurt saus
Ham met zuiderse meloentjes
Carpaccio van ossenhaas
Italiaanse voorgerechtschotel
Tomaat Mozarella
Tapas schotel
met bijbehorende rauwkost en garnituurtjes

Warm hoofdgerecht (ander keuze gerechten zie lijst prijswijzigingen mogelijk)
Blanquette van kip in Gentse Waterzooisaus of gemarineerd gebraad in De Koninck saus
een warme groenten bereiding volgens seizoensaanbod
Een aardappelbereiding (purée / gratin / gebakken aardappels / kroketten)
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KOUD EN WARM BUFFET DE LUXE

minimum 20 pers

39,80 €/pers

Koud voorgerecht
Gerookte zalm, heilbot en forel
Coullibiac van zalm met een hartje van Crab
Salade Niçoise
Ham met zuiderse meloentjes
Vitello Tonato
Warm hoofdgerecht (ander keuze gerechten zie lijst prijswijzigingen mogelijk)
Normandische tongscharrolletjes
Konijn op Grootmoeders wijze of Hertenragout met peertjes
een warme groenten bereiding volgens seizoensaanbod
Een aardappelbereiding (purée / gratin / gebakken aardappels / kroketten)
Optie:

2,80 €/pers

roomsoep

A La Carte zelf samen stellen of als aanvulling
Diverse hamsoorten waaronder de enige echte San Danielle met meloen
Rijkelijke keuze van huisbereide paté met sausjes en confituurtjes
Italiaanse voorgerecht schotel (Spionata, Carpaccio, Coppa...)
Carpaccio van ossenhaas of gedroogde boeren ham met grana padano (grote schotel)
Krabcocktail met Chatka Krab
Grapefruit met steurgarnaal en whiskysaus
Tomaat roze garnaal
Tomaat grijze garnaal (richtprijs markt garnalen)
Coupe met grijze garnaaltjes
Halve perzik met tonijn
Sinaasappel gevuld met steurgarnaal en cocktailsaus
Waaier van gerookte zalm, heilbot, forel en reuzengarnaal
Lekkerbekjes met reuzengarnaal en gerookte makreelfilets
Forelfilet gegarneerd met kervelsaus
Zacht gepocheerde Noorse Zalm
Gefarceerde zalm en Croute
Vers gebakken rosbief, varkensgebraad en Duitse Kasslerrib
Kalkoen-, varkens en kalfsgebraad met een fruitslaatje
Lamsfilet met selder en peertjes
Eendenborst a l’ Orange

Bijhorigheden in € per kg of liter

9,80
9,80
9,80
10,90
10,90
7,50
4,00
5,20
7,80
3,50
4,00
11,20
8,70
5,90
11,60
11,60
8,00
8,00
11,60
11,60

€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers
€/pers

(wij adviseren u omtrent de hoeveelheid per persoon)

Zeevruchtensla
Tomaatjes mozzarella
Vegetarisch groenteslaatjes (kolen en linzen)
Lasagana verde of met Brussels lof
Kippen filet in Gentse waterzooisaus
Coq au vin met boven boutjes gemaakt
Wangetjes met luikse stroop en appeltjes
Deugniet ribben met De Koninck saus, een Antwerpse topper!
Konijn op Vlaamse wijze
Parelhoenboutjes Brabançonne / Fine champagne / normandie
Kalkoentournedo’s zoetzuur of currysaus of Yambalaya
Lamscurry met grove groentjes
Varkenshaasjes champignonsaus
Parmentier van vlaswijting met spinazie en tomatencoulis
Gratin van de Noordzee met zalm en kabeljauw
Normandische Tongscharrolletjes

21,60
18,99
11,60
13,40
14,90
15,20
19,80
12,00
13,00
13,00
16,00
20,10
24,50
21,00
21,00
21,00

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
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Roggevleugels of zeepaling in ’ t zuur
Paella
Zarzuella
Waterzooi van de Noordzee
Paling in t groen
Lotte en scampistaartjes met kreeftensaus

18,00
18,80
25,90
19,00
19,90
28,00

€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
€/kg
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Tuin

Tafel

Party

Formules
9,90 €/pers

Fondue Party
Een samengestelde schotel met 350 gr vlees:
Rund fondue vlees - kipfilet - fondue balletjes - mini chipolata - varkenshaasjeen mini loempia (kan vervangen worden op vraag)

all-in voordeel pakket:

vlees + groenten + saus

14,90 €/pers
9,90 €/pers

Gourmet party 7st pp
Een gegarneerde schotel met 7 variëteiten:
Steak - worstjes - kipfilet - hamburger - lamsvlees - varkenshaasje - 2 specials vd week

all-in voordeel pakket:

vlees + groenten + saus

Kinder Fondue of Gourmet schotel

14,90 €/pers
5,50 €/kind

mannetje gemaakt met worst, kipfilet en hamburger
13,90 €/pers
10 stuks, waarvan niets gepanneerd is , rookt dus minder en kan zonder vet gebakken worden
Scampi's (2) , zalm mootje
kalfslapje, kalkoenfilet, steak, varkenshaasje, lamscotelet, chipolata, kipgyros , special vd week
all-in voordeel pakket: vlees + groenten + saus
18,90 €/pers

Tepan yaki klassiek

Tepan Yaki exclusief (Japanse grill)

22,90 €/pers

2 prachtige Japans geinspireerde schotels, een met vis , een met vlees:
St jacobsvruchten (2) – gemarineerde scampis (2) - zalmmootje - kabeljauwhaasje
Eenden filet – rundstournedos - lamskroon - Duroc mignonette

all-in voordeel pakket:

vlees + groenten + saus

meerprijs warm groenten assortiment
meerprijs warm sausen assortiment

EXTRA’S voor

27,90 €/pers
1,00 €/pers
1,50 €/pers

fondue, gourmet of tepan yaki

Sausjes, zelf gemaakt in potjes van 150 gr./potje
Look, Curry, Cocktail, Provençaal, Pikante Chili, Tartaar, Zoetzuur
Groenten assortiment klassiek voor gourmet / fondue
Oosters groenten assortiment opwarmbaar op de Tepan / steengrill
Assortiment Oosterse sausjes om op te warmen
Fonduestelletje elektrisch met 6 vorkjes
Gourmet stelletje geschikt voor brandpasta voor 2 pers
brandpasta 1 l
Tepan Yaki klein 44 cm (3-5 pers) €/weekend
Tepan Yaki groot 90 cm (6-8 pers) €/weekend

1,75 €/stuk
5,30
6,30
3,30
5,60
3,70
3,90
6,00
12,00

€/pers
€/pers
€/pers
€/we
€/we
€/l
€/stuk
€/stuk
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Barbecue
Aan de hand van deze lijst stelt U zelf een prachtig BARBEQUEASSORTIMENT samen.
Een normaal assortiment bestaat uit vier stuks. Op een fijnproevers avond kiest men
voor zes stuks .

PROMOTIEPAKKETTEN
Klassieke schotel

6,80 €/pers

Duitse BBQ worst
Saté gekruid
BBQ burger
Gegrild Kippenpootje

Fijnproevers schotel

10,20 €/pers

Scampi (5) schelp of pailotte met paprikaboter
Pepersteak
Deugniet ribben
Gemarineerde Kipfilet

Suggestieschotel

14,40 €/pers

Gelardeerde Zalmfilet
Merguez
Deugniet ribbetje
Kipsaté sappig
Filet Wellington
Japans Varkenshaasje
.

Toebehoren
Koude Sausen
: look, tartaar, coctail, curry, chilli
Warme Sausen : provençale, chilli, curry, groene peper, bordelaise, bearnaise
Groenten assortiment
Tomaat, komkommer pasta mix, erwten maïs slaatje, (bloem)kolen sla
aardappelsla, vuuraardappels, diverse rauwkost soorten,
Toestellen kolen enzovoort zie verder bij verhuur

1,60 €/pers
2,00 €/pers
5,30 €/pers

Aperitiefhapjes
Amuse Geule (stukjes fruit in bacon )
Kippenknabbels
Spare Ribbetjes
Fakkeltjes
Lamskebabs (1)

0,80
0,70
0,70
1,10
0,80

€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
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Specialiteiten
Herderstasjes van geitenkaas en Ardense ham
Normandische appeltjes met camembert in alufolie
Witloofbroodje “en papillot” (in alufolie)
Deugnietribben (vleesribben met look en honing)
Lamskebab (saté van 3 bolletjes lamsgehakt)
Japanse Varkenshaasjes
Gemarineerde Steak-sticks (100 gr)
Filet Wellington met cognac en zwarte peper (120gr)
Steak rollade met roquefort

2,40
2,40
2,90
2,70
2,80
3,10
3,00
4,40
4,40

€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/pers

2,10
1,70
1,30
1,30
1,30
1,50
1,70
2,00
2,00
2,30
4,00
2,30
2,30
0,80
2,30

€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk

3,50
3,30
1,90
1,40
2,10
2,40
1,50
3,10
3,60
3,70
277,70
393,30
163,30

€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/pers
€/stuk
€/stuk
€/stuk

Trendsetters
Spare Ribbetjes (4 beentjes aan elkaar om te knabbelen)
Duitse braadworst
Kippenworstje
Merguez (pittige lamsworstjes met look)
Kalfsworstjes (lang smal en mager de lust voor de kleinsten)
Chipolata spies met druifje
Hamburger groot (kan gehalveerd worden)
Crepinette (kalfsburger met groenten)
Beulingsaté met appeltjes
Kleine saté (natuur of gekruid)
Grote saté (gemengde brochette met paprika)
Kipsaté met ananas
Kipsate gemarineerd super sappig
Jakitori, gemarineerd japans runds spiesje
Lamssaté met courgettes

Klassiekers
Casselerrib (gekruide kotelet uit eigen rookschouw)
Kipfilet 1/2 al of niet gemarineerd (Dijonaise, Provençale)
Kalkoen tournedos (100 gr)
Voorgegrild kippenpootje (tips of drums)
Voorgegrilde kippenbil (heel)
Lamskoteletjes inlands ontvet
Lamskoteletjes gemarineerd (NZ)
Varkenskotelet gemarineerd
Steak 150 gr
Entrcote met been (côte à l’os) (1 stuk voor 4-5 pers) (150gr/p)
Speenvarken aan ‘t spit (voorbereid prijs indicatie per stuk volgens grootte)
Lam aan ‘t spit (voorbereid prijs indicatie per stuk volgens grootte)
Beenhesp aan ‘t spit (voorbereid prijs pers stuk dus reeds warm)
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Vis en schaaldieren
“Sardinas a la plancha” in kruidenolie (afhankelijk van grootte)
Scampi brochette (normaal 6 scampi's maar let op dag – marktprijs)
Gelardeerde Zalmfilet
Kabeljauwfilet met cruditeiten in roomsaus (in alufolie)
Rouget filet en papillot met mosterdroomsaus
Kleine gamba's (4) in papillot met witte wijn
Gamba's
Scampi's (4)gepeld in sint jacobsschelp met paprikaboter
Tongscharrolletje op z'n normandisch in sint jacobsschelp

1,50
2,70
4,40
5,10
4,80
3,30
1,50
4,10
3,90

€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk

277,70
13,40
393,30
55,20

€/stuk
€/kg
€/stuk
€/stuk

Speenvarken of lam aan t spit
De specialiteit van het huis
Wij kruiden het lam (+-15 kg) of het speenvarken (15 a 20 kg)
wij monteren het voor u op de spit stang die op onze vuren past
Je hebt voor een volledige maatijd 400 a 500 gram per persoon nodig.
Opvullen met gehakt enz is niet aan te bevelen omdat je dan het
beest moet uitbenen en dan niet meer goed op het spit blijft zitten
Als je toch iets extra wil brengen zou je de buikholte kunnen vullen
met appels of uien of paprika's enzovoort.
Je kan ons varken of lam op 2 manieren verkrijgen:
Rauw, vers gekruid: dit moet 8 a 10 uur draaiend op de bbq spit gebakken worden
ongeveer 25 cm boven de kolen. (ongeveer 30 kg kolen/briquetten nodig)
Voorgegaard:
wij garen uw lam of varken voor, u komt het; een uur voor uw gasten
komen, afhalen en je laat het nog 1 a 2 uren draaien om te korsten
Het rauwe varken of lam kost inclusief huur van BBQ, spit en motor
Speenvarken 15 a 20 kg
Varken +20 kg kg
Lam +- 15 kg
voorgaren, energie meerprijs
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Enkele gouden BBQ tips
Gebruik als aanmaak product liefst een pasta vormige vloeistof en controleer of deze
wel degelijk reuk en smaakloos is. Bestrooi de rand van uw BBQ met Provençaalse
(vuur)kruiden zodat er zich langzaam een heerlijke geur ontwikkelt. Stel uw vuur zo op
dat de rook zijdelings over uw BBQ waait zodat zowel uw gasten en de bakker geen last
van de rook hebben (de truc met de natte vinger toont u het best de windrichting) Voor U
begint te bakken olie dan even de rooster in en wacht tot de vlammetjes van de
afdruipende olie gedoofd zijn. Stel uw rooster niet te dicht bij de kolen op zodat kleine
vlammetjes niet aan uw eetwaren kunnen komen. (grillen gebeurt door de hitte uit de
kolen , niet door de vlammen) U mag uw producten in oliën, maar dan heel matig (met
een borsteltje) zodat er geen overtollige olie in uw vuur druipt. Vermijdt om op voorhand
zout aan magere vleesproducten (steak, kipfilet, koteletjes,…) toe te voegen. Bestrooi
deze pas met zout als je het vlees gedraaid hebt en er al een bruin korstje gevormd is.
Laat uw vlees even aankorsten op de BBQ. Probeer dit niet onmiddellijk van de rooster
los te rukken. Als het mooie korstje er is komt dit vanzelf los. Zorg voor een vuurvaste
schaal (inox, gietijzer) waarin je een beetje gesmolten boter of olijfolie en rode wijn giet
om uw producten warm en sappig te houden.

Verhuur materialen
Borden, bestek, glazen tafels en stoelen enz. worden voor U gehuurd bij
Publirent. Prijzen te vinden op hun website
http://publi-rent.be/

Broodjes arrangementen
1,30 €/st

mini zachte sandwich en of harde broodjes mand +- 6-7 cm
Chinese stoommanden (dim sum mandjes in t groot) gevuld met het aantal dat u wenst
U kan de manden laten vullen per soort, vis, vlees, kaas, zoet apart of gemengd
per mand garneerkost (micca bloemen folie en strik errond)
optie: broodjes luxe beleg , vissalades en gerookte vis, Franse kazen
mini koffie koekjes

4,20 €/mand
1,60 €/st

1,80 €/stuk
koffietafel broodjes
+- 10-11 cm
worden gesloten of open gegarneerd belegd (zelfde prijs een halfje open = een heel gesloten)
worden op schotels gelegd +- 20/ schotel
2,00 €/stuk
optie: broodjes luxe beleg , vissalades en gerookte vis, Franse kazen

3: piccolo formaat in assortiment vlees kaas vis 14-16 cm
niet zo mooi , enkel voor grote eters open of gesloten
optie: broodjes luxe beleg , vissalades en gerookte vis

2,00 €/st in ass

4: halve baguetten in assortiment van +- 25 cm

3,00 €/st in ass

5: Minikoffiekoekjes
Assortiment gesuikerde croissants, chocolade koekjes en rozijnen koekjes

1,00 €/st

2,40 €/st in ass

4,60 €/pers
6: uitgebreide koffieversnaperingen
Variërend assortiment van minibavarois, rol suisse, mini eclairs, cake, appeltaart en profiteroles

7: Broodjes Ontbijt buffet (ook als avond of middag lunch)
Schotels met vleeswaren en kazen, préparé.
Confituur , choco, yoghurt en verse fruitsla.
Mini koffiekoekjes (2) en diverse broodjes (3) per persoon
AANGEPASTE PRIJZEN BROODJES

13,70 €/pers

DD februari 2018

BROODJE PICOLO FORMAAT

HALVE BAGUETTE

AANBIEDING VAN DE WEEK

St

2,00

AANBIEDING VAN DE WEEK

St

2,50

GEHAKT

St

2,10

GEHAKT

St

2,65

KALFS WORST

St

2,10

KALFS WORST

St

2,65
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AANGEPASTE PRIJZEN BROODJES

DD februari 2018

BROODJE PICOLO FORMAAT

HALVE BAGUETTE

AANBIEDING VAN DE WEEK

St

2,00

AANBIEDING VAN DE WEEK

St

2,50

GEHAKT

St

2,10

GEHAKT

St

2,65

KALFS WORST

St

2,10

KALFS WORST

St

2,65

VEGETARISC H

St

2,10

VEGETARISC H

St

2,65

AMERIC AIN PUR / PREPARE

St

2,20

AMERIC AIN PUR / PREPARE

St

2,75

HESP

St

2,20

HESP

St

2,75

KAAS

St

2,20

KAAS

St

2,75

PATE

St

2,20

PATE

St

2,75

SALAMI

St

2,20

SALAMI

St

2,75

St

2,30

St

2,85

ROOKVLEES RUNDS PAARD ARDENSSt

2,30

ROOKVLEES RUNDS PAARD ARDENS
St

2,85

BAL TOMAAT / BOULET
BOUILLIE

BAL TOMAAT / BOULET

St

2,30

BOUILLIE

St

2,85

KIPSLA C URRY/ MAYO MEXIC AANS St

2,30

KIPSLA C URRY/ MAYO MEXIC AANS St

2,85

MARTINO / C ARPAC C IO

St

2,30

MARTINO / C ARPAC C IO

St

2,85

TOMAAT MOZAREL / FRANSE KAAS St

2,30

TOMAAT MOZAREL / FRANSE KAAS St

2,85

TONIJN / HARINGSLA

St

2,30

TONIJN / HARINGSLA

St

2,85

VLEESSLA

St

2,30

VLEESSLA

St

2,85

GEBRAAD VARKEN

St

2,40

GEBRAAD VARKEN

St

2,95

KAAS + HESP

St

2,40

KAAS + HESP

St

2,95

GANDA SERRANO /C ARP. PASTRAMI
St

2,50

GANDA SERRANO /C ARP. PASTRAMI
St

3,05

ROSBIEF / KALFSGEBR /PARMAHAMSt

2,90

ROSBIEF / KALFSGEBR /PARMAHAMSt

3,45

ZALM GEROOKT

St

3,20

ZALM GEROOKT

St

3,75

C RABSLA

St

3,30

C RABSLA

St

3,85

SC AMPI LOOK/ZOETZUUR

St

3,40

SC AMPI LOOK/ZOETZUUR

GARNAALSLA

St

3,80

GARNAALSLA

3,95
St

4,40

BROODJE PICOLO KLEINE SMOS

HALVE BAGUETTE SMOS

AANBIEDING VAN DE WEEK

St

2,50

AANBIEDING VAN DE WEEK

GEHAKT

St

2,65

GEHAKT

3,20

KALFS WORST

St

2,65

KALFS WORST

3,20

VEGETARISC H

St

2,65

VEGETARISC H

2,65

AMERIC AIN PUR / PREPARE

St

2,75

AMERIC AIN PUR / PREPARE

3,30

HESP

St

2,75

HESP

3,30

KAAS

St

2,75

KAAS

3,30

PATE

St

2,75

PATE

3,30

SALAMI

St

2,75

SALAMI

3,30

St

2,85

ROOKVLEES RUNDS PAARD ARDENSSt

2,85

BAL TOMAAT / BOULET
BOUILLIE

3,00

BAL TOMAAT / BOULET

3,40

ROOKVLEES RUNDS PAARD ARDENS

3,40

St

2,85

BOUILLIE

3,40

KIPSLA C URRY/ MAYO MEXIC AANS St

2,85

KIPSLA C URRY/ MAYO MEXIC AANS

3,40

MARTINO / C ARPAC C IO

St

2,85

MARTINO / C ARPAC C IO

3,40

TOMAAT MOZAREL / FRANSE KAAS St

2,85

TOMAAT MOZAREL / FRANSE KAAS

3,40

TONIJN / HARINGSLA

St

2,85

TONIJN / HARINGSLA

3,40

VLEESSLA

St

2,85

VLEESSLA

3,40

GEBRAAD VARKEN

St

2,95

GEBRAAD VARKEN

3,50

KAAS + HESP

St

2,95

KAAS + HESP

3,50

GANDA SERRANO /C ARP. PASTRAMI
St

3,05

GANDA SERRANO /C ARP. PASTRAMI

3,60

ROSBIEF / KALFSGEBR /PARMAHAMSt

3,45

ROSBIEF / KALFSGEBR /PARMAHAM

4,00

ZALM GEROOKT

St

3,75

ZALM GEROOKT

4,30

C RABSLA

St

3,85

C RABSLA

4,40

SC AMPI LOOK/ZOETZUUR

St

3,95

SC AMPI LOOK/ZOETZUUR

4,50

GARNAALSLA

St

4,40

GARNAALSLA

5,10

EXTRA SLA / AUGURK / TOMAAT

+

0,25

KIPPENBIL GEBR. C LUB SANDWIC H

4,40

EXTRA SELDERSLA / EI

+

0,35

ROSBIEF / KALFSGEBR /PARMAHAMSt

2,90

ROSBIEF / KALFSGEBR /PARMAHAMSt

3,45

St

3,20

ZALM GEROOKT

St

3,75

ZALM GEROOKT

Klasse slager Van Raemdonck
Frederik van Eedenplein 5 2050 ANTWERPEN LO3,85
TEL 032190292
3,95
SC AMPI LOOK/ZOETZUUR
3,40
St
LOOK/ZOETZUUR
vanraemdonck@klasseslager.be
bestel@proxylinkeroever.be BTW BE 0425 507 326

C RABSLA
SC AMPI

GARNAALSLA

St

3,30

C RABSLA

St

St

3,80

GARNAALSLA

St

BROODJE PICOLO KLEINE SMOS

4,40

HALVE BAGUETTE SMOS
AANBIEDING VAN DE WEEK

3,00

AANBIEDING VAN DE WEEK

St

2,50

GEHAKT

St

2,65

GEHAKT

3,20

KALFS WORST

St

2,65

KALFS WORST

3,20

VEGETARISC H

St

2,65

VEGETARISC H

2,65

AMERIC AIN PUR / PREPARE

St

2,75

AMERIC AIN PUR / PREPARE

3,30

HESP

St

2,75

HESP

3,30

KAAS

St

2,75

KAAS

3,30

PATE

St

2,75

PATE

3,30

SALAMI

St

2,75

SALAMI

3,30

St

2,85

ROOKVLEES RUNDS PAARD ARDENSSt

2,85

St

2,85

BOUILLIE

3,40

KIPSLA C URRY/ MAYO MEXIC AANS St

2,85

KIPSLA C URRY/ MAYO MEXIC AANS

3,40

BAL TOMAAT / BOULET
BOUILLIE

BAL TOMAAT / BOULET

3,40

ROOKVLEES RUNDS PAARD ARDENS

3,40

St

2,85

MARTINO / C ARPAC C IO

3,40

TOMAAT MOZAREL / FRANSE KAAS St

2,85

TOMAAT MOZAREL / FRANSE KAAS

3,40

TONIJN / HARINGSLA

St

2,85

TONIJN / HARINGSLA

3,40

VLEESSLA

St

2,85

VLEESSLA

3,40

GEBRAAD VARKEN

St

2,95

GEBRAAD VARKEN

3,50

KAAS + HESP

St

2,95

KAAS + HESP

3,50

St
GANDA SERRANO /C ARP. PASTRAMI

3,05

GANDA SERRANO /C ARP. PASTRAMI

3,60

ROSBIEF / KALFSGEBR /PARMAHAMSt

3,45

ROSBIEF / KALFSGEBR /PARMAHAM

4,00

ZALM GEROOKT

St

3,75

ZALM GEROOKT

4,30

C RABSLA

St

3,85

C RABSLA

4,40

SC AMPI LOOK/ZOETZUUR

St

3,95

SC AMPI LOOK/ZOETZUUR

4,50

GARNAALSLA

St

4,40

GARNAALSLA

5,10

EXTRA SLA / AUGURK / TOMAAT

+

0,25

KIPPENBIL GEBR. C LUB SANDWIC H

4,40

EXTRA SELDERSLA / EI

+

0,35

MARTINO / C ARPAC C IO

