
         
Eindejaarsfolder 2017-2018 

 

Aperitiefhapjes 
- Glaasje grijze garnalen, groentjes en huisbereide coctailsaus   2,00/stuk (*)  

- Soesje met een vulling van vissalade      1,30/stuk 

- Wrap met rauwe ham, groene pesto, kruidenkaas, zongedroogde tomaten 1,60/stuk 

- Huisbereide groentenpasta met mini mozarella, snoeptomaten, dressing 2,00/stuk (*)  

- Carpaccio van licht gebakken rundsvlees met garnituur    2,00/stuk (*) 

- Huisbereide pasta met scampi’s in roze pepersaus (microgolf ±850W, 1’) 2,00/stuk (*) 

- Mini kipburger (microgolf ±850W, 1’)      1,60/stuk 

- Mini pizza  (oven ±200°C, 8’)       1,50/stuk   

- Mini vidé met huisbereide vol-au-vent (oven ±180°,5’)    1,00/stuk 

- Bruschetta met getomateerd sausje en gemalen mozarella (oven ±180°C, 5’) 1,25/stuk 

- Bladerdeeghapje met rauwe ham en groene pesto (oven ±200°C, 15’)  1,50/stuk 

- Hapje met geitenkaas, spek, honing-thymsausje (oven ±180°, 5’)   2,00/stuk 

- Tartelet met een vulling van zalm en groentengratin (oven ± 180°C, 5’)  2,00/stuk  

 

 (*) waarborg voor het glas/schaaltje = 1,00 euro 

       Opwarmgegevens zijn indicatief, kunnen verschillen volgens oven. 

 

Kaasplank met vers fruit  
Assortiment Belgische en buitenlandse kazen (±300g kaas per persoon) met vers fruitassortiment.  

Prijs : 15,00 euro per persoon, brood niet inbegrepen   

Waarborg kaasplank : 5,00/plank 

  Indien gewenst :  

  - bruin noten-rozijnenbrood (±400g) = 4,10 euro/stuk 

  - mini krokante broodjes = 0,45/stuk     

Lust er iemand geen kaas, dan kan u ook een vleesschotel met vers fruit bestellen. Prijs idem kaasplank. 

 

Vleesschotel met groenten en aardappelsalade 
Vleesschotel met minstens 250 gram vlees pp o.a. rauwe ham, huisbereide fricandon, meesterlycke natuurham, 

rosbief… Aangevuld met een huisbereide salade gemaakt van Aaigems grondwitloof-worteltjes-appeltjes, 

pasta met groentjes, huisbereide aardappelsalade, rauwkost, sausjes, 3 mini broodjes pp en boter. 

Prijs : 19,00 euro per persoon    

Waarborg inox schaal = 25,00/schaal 

 



Visschotel met groenten en aardappelsalade 
Wij voorzien minstens 250 gram vis per persoon. Gepelde tomaat gevuld met enkel grijze garnalen (huisbereide 

coctailsaus wordt apart meegegeven),  zalmfilet door ons gestoomd,  scampibrochette, perzik met huisbereide 

tonijnsalade, eitje met huisbereide krabsalade,  pastasalade huisgemaakt met rivierkreeftjes, heilbot en gerookte 

zalm. Aangevuld met een huisbereide salade gemaakt van Aaigems grondwitloof–worteltjes-appeltjes, 

huisbereide aardappelsalade, rauwkost, sausjes,  3 mini broodjes pp en boter. 

Prijs : 25,00 euro per persoon    

Waarborg inox schaal = 25,00/schaal 

    

Combinatie Vis-Vleesschotel met groenten en aardappelsalade 
Per persoon voorzien wij een gepelde tomaat gevuld met enkel grijze garnalen (saus wordt apart meegegeven), 

door ons vers gestoomde zalmfilet, perzik met huisbereide tonijnsalade,  eitje met huisbereide krabsalade. 

Aangevuld met vlees zoals rauwe ham, meesterlycke ham, huisbereide fricandon… In totaal minstens 250 g vis-

vlees pp. Rauwkostgroentjes, een huisbereide aardappelsalade, huisbereide salade (gemaakt van Aaigems 

grondwitloof, worteltjes, appeltjes), sausjes, pasta met groentjes, 3 mini broodjes pp en boter. 

Prijs : 22,00 euro per persoon    

Waarborg inox schaal = 25,00/schaal 

 

Mini belegde broodjes 

Mini zachte broodjes rijkelijk belegd met vis, vlees, kaas, salades en bijpassende (groenten)garnituur. 

Aantal broodjes : door u vrij te bepalen. Richtaantal voor een volwaardige maaltijd : 5 broodjes pp. 

Prijs : 1,50 euro/broodje 

 Geen waarborg voor de schaal 

 

Met de feestdagen zijn ook huisbereide gerechten te verkrijgen 
- Vol-au-vent : 18,00/kg 

- Stoofvlees met bier uit Mere en Gentse mosterd : 18,00/kg 

- Balletje in tomatensaus : 14,00/kg 

- Pasta met scampi’s in roze pepersaus : 22,00/kg 

- Toscaanse pasta (penne, balletjes, zachte tomatensaus met bassilicum) : 15,00/kg 

- Kip met spekjasje in portosaus : 18,00/kg 

 

Openingsuren tijdens de eindejaarsperiode 
Zaterdag  23.12  open 8.00-17.00u doorlopend 

Zondag 24.12  open 10.00-16.00u doorlopend 

Kerstdag 25.12 vanaf 11.00 tot 13.00u enkel afhalen bestellingen 

Dinsdag 26.12  gesloten 

Woensdag 27.12 open 9.00-18.00u doorlopend 

Donderdag  28.12 sluitingsdag 

Vrijdag 29.12  open 9.00-18.00u doorlopend 

Zaterdag 30.12 open 8.00-17.00u doorlopend 

Zondag 31.12   open 10.00-16.00u doorlopend 

Nieuwjaardag 1.1.’18 vanaf 11u tot 13.00u enkel afhalen bestellingen    

 

2,3,4 januari 2018 gesloten. Vanaf vrijdag 5 januari terug open.  

 

!! Bestellingen voor kerst worden aanvaard t/m zondag 17 december. 

!! Bestellingen voor oudejaar worden aanvaard t/m zondag 24 december 

 

Bij bestelling vragen wij 50% voorschot. De overige 50% + eventuele waarborgen 

worden betaald de dag van afhaling. 


