Eindejaarsfolder 2020-2021
Bestellingen voor kerstperiode : indienen t/m 20 december
Bestellingen voor oud/nieuw : indienen t/m 27 december
Bestellen kan u - in de winkel
- per mail via info@hetsmaakpaletje.be (definitief na bevestigingsmail)
Omwille van ‘coronatoestand’ is het onze bedoeling om de afhaaltijd zo kort mogelijk te houden.
Daarom geven wij u een uur van afhaling, voorzien wij 2 afhaalpunten (in de winkel en langs
zijkant winkel) en vragen wij u het volledige bedrag te betalen bij het plaatsen van de bestelling
(cash of bancontact). Klanten die eerst bestellen kunnen uur van afhaling kiezen.

Soepen
-

Huisbereide tomatensoep met huisbereide balletjes
Huisbereide pompoen-pastinaaksoep
Huisbereide witloofsoep
Huisbereide broccolisoep

3,50/liter
4,00/liter
4,00/liter
4,00/liter

Eindejaarskaasplank
Mooi gepresenteerde kaasplank met zowel Belgische als buitenlandse kazen (300g kaas per persoon).
Gepresenteerd met vers fruit, vijgenconfituur, huisgemarineerde pruimpjes en kaasgarnituur.
Afhaalprijs kaasplank zonder broodassortiment = 16,00 pp
Afhaalprijs kaasplank met broodassortiment en boter = 18,50 pp
Waarborg plank : 5,00/plank

Eindejaarsracletteschotel
Mooi gepresenteerde racletteschotel met 3 soorten raclettekaas (200g pp) en 5 soorten vleeswaren (150g pp).
Aangevuld met krielaardappeltjes in de schil (200g pp), rauwkostgroentjes, verse ananas, huisbereide
pastasalade, zilveruitjes, augurkjes, huisbereide saus, stokbrood en boter.
Afhaalprijs pannetjesraclette : 20,00 euro pp
Waarborg plank : 5,00/plank
Indien u geen toestel heeft, kan u onze raclettetoestellen gebruiken (waarborg toestel 25,00/stuk)

Eindejaarstapasplank “Het Smaakpaletje”
Tapasplank als hoofdgerecht. Een assortiment van vis, vlees en kaas.
Onze tapasplanken presenteren wij met :
- huisbereide mini fricandon
- huisbereide vissalade met dipkoekjes
- huisgestoomde verse zalmblokjes
- scampi’s met huisbereide coctailsaus
- gamba’s
- huisbereide pastasalade met mozarellabolletjes, zongedroogde tomaten …
- vishapje met dille
- mini broodje met huisbereide salade
- ambachtelijke pensen
- kippenboutjes
- kazen met vers fruit
- salamisoorten
- garnituren
- brood, hoeveboter…
Afhaalprijs tapasplank als hoofdgerecht : 20,00 per persoon
Waarborg tapasplank + porseleinen potjes = 25,00/plank

Eindejaarsbreughel
Onze breughelplank bestaat uit overwegend vleeswaren waaronder Gentse kop met mosterd, ambachtelijke
witte en zwarte pensen (ontveld en even aangekorst), rauwe ham, huisbereide fricandon met kriekjes,
lookworst, salamisoorten Marcassou….
Kaassoorten, vers fruit, zilveruitjes, augurkjes, rauwkostgroentjes, huisbereide saus, brood en boter.
Afhaalprijs breughel : 20,00 euro per persoon
Waarborg plank : 5,00/plank

Huisbereide warme gerechten
-

Huisbereide vol-au-vent
Prijs bakje 500g = 8,00 euro
Prijs bakje 1 kg = 16,00 euro

-

Huisbereide balletjes in tomatensaus
Prijs bakje 500g = 7,50 euro
Prijs bakje 1 kg = 15,00 euro

-

Huisbereide pasta met ruime portie scampi’s en roze pepersaus
Prijs bakje 500g = 11,00 euro
Prijs bakje 1 kg = 22,00 euro

-

Huisbereid rundsstoofvlees met Aaigems bruin bier en Gentse Tierenteyn mosterd
Prijs bakje 500g = 10,00 euro
Prijs bakje 1 kg = 20,00 euro

Ovenschotels met huisbereide gerechten
1) Huisbereide Lasagne
Gemaakt met onze huisbereide spaghettisaus en Meesterlycke ham.
- éénpersoonsportie ± 500g
- middelgrote ovenschaal ± 1 kg
- grote familieschaal ± 3,5 kg

Prijs 1-persoonsportie = 7,50 euro
Prijs ovenschaal 1kg = 15,00 euro
Prijs familieschaal = 50,00 euro

2) Witloofrolletjes met hesp
Gemaakt met Meesterlycke ham en huisbereide kaassaus van Zwitserse Gruyère.
- éénpersoonsportie (2 rolletjes) ± 500g
Prijs 1-persoonsbakje = 9,00 euro
- tweepersoonsovenschaal (4 rolletjes) ± 1 kg Prijs 2-persoonsschaal = 18,00 euro
- grote familieschaal (10 rolletjes) ± 2,5 à 2,7 kg Prijs familieschaal = 45,00 euro

3) Macaroni
Gemaakt met ruime portie Meesterlycke ham en huisbereide kaassaus van Zwitserse Gruyère.
- éénpersoonsportie ± 450g à 500g
- middelgrote ovenschaal ± 1 kg
- grote familieschaal ± 2,5 kg

Prijs 1-persoonsbakje = 7,50 euro
Prijs 2-persoonsbakje = 15,00 euro
Prijs familieschaal = 35,00 euro

4) Gevulde wraps
Wraps met huisbereide vulling van groentjes en gehakt in een tomaat-groentensaus. Overstrooid
met Zwitserse gruyère om te gratineren in de oven.
- ovenschaal met 2 gevulde wraps ± 1 kg
- familieschaal met 5 gevulde wraps ± 2,6 kg

Prijs bakje met 2 wraps = 18,00 euro
Prijs familieschaal met 5 wraps = 45,00 euro

Eindejaarsgeschenkmanden
Leuk om te geven. Leuk om te krijgen.
Een smaakvolle mand voor uw familie, personeel, relatie…

Een geapprecieerd geschenk!

Wij hebben een 40-tal streekbiertjes, schuimwijn uit Vlierzele, wijn uit Borsbeke, koffie uit Mere,
Borsbeekse speculoos, advocaat en pralines Serskamp, gin uit Mere, streeklikeuren, Balegemse jenever,
koekjes Erondegem, Gentse Tierenteyn producten, Meerse honing, sneeuwballen Larmuseau uit Gent,
confituren, bio fruitsap uit Gooik, …

Omwille van een vlotte bediening staan er opgemaakte geschenkmanden klaar in verschillende prijsklassen.

Aangepaste openingsuren eindejaarsperiode
Maandag 21.12
Dinsdag 22.12
Woensdag 23.12
Donderdag 24.12
Kerstdag 25.12
Zaterdag 26.12
Zondag 27.12

gesloten
open 9 - 18u
open 9 – 15u
open 9 – 15u
afhalingen 10 – 12u
open 11 - 17u
gesloten

Maandag 28.12
Dinsdag 29.12
Woensdag 30.12
Donderdag 31.12
Nieuwjaardag 1.1
Zaterdag 2.1
Zondag 3.1

Vanaf 4 januari 2021 terug normale openingsuren.

Bedankt voor uw bestelling.
Smaakvolle feestdagen en een gelukkig & gezond 2021 !!

gesloten
open 9 - 18u
open 9 – 15u
open 9 – 15u
afhalingen 10 – 12u
open 11 – 17u
gesloten

