
           
 

Eindejaarsfolder 2021-2022 
 

Bestellen kan u - in de winkel 

      - per mail via info@hetsmaakpaletje.be (definitief na bevestigingsmail) 

 

Onze folder is beperkt in aanbod omdat wij ook tijdens de feestdagen onze gekende ambachtelijke 

manier van werken wensen te behouden.  

Bestel tijdig aub. Indien wij personeelsmatig aan onze limiet zitten van het haalbare, sluiten wij af. 

 

U kan bestellen voor kerst t/m zondag 19.12. Voor oud-nieuw t/m zondag 26.12.  

Tenzij volzet, dan sluiten wij vroeger af. 

 

Om tijd te winnen bij afhaling, vragen wij de volledige som te betalen bij bestelling. Klanten die per mail 

bestellen, mogen het bedrag overschrijven. 

 

Visschotel met groenten en huisbereide aardappelsalade 
 

Visschotel met 300g vis per persoon : 

- tomaat garnaal (gepelde tomaat, uitgehold, puur grijze Noordzeegarnalen, huisbereide saus apart)  

- huisgestoomde verse zalmfilet  

- perzik met huisbereide tonijnsalade 

- eitje met huisbereide krabsalade 

- scampibrochette 

- gerookte zalm en heilbot 

- huisbereide vissalade 

- huisbereide pastasalade met lekkers uit de zee 

- gamba’s 

- huisbereide aardappelsalade 

- huisgemarineerde verse rode kool 

- rauwkostgroentjes 

- 3 broodjes per persoon +  mini botertjes + dressing 

 

Prijs : 27,00 euro per persoon      

Waarborg inox schaal + potjes  = 25,00/stuk 
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Vis-vleesschotel met groenten en huisbereide aardappelsalade 
 

Vis-vleesschotel met 300g vis-vlees per persoon : 

- tomaat garnaal (gepelde tomaat, uitgehold, puur grijze Noordzeegarnalen, huisbereide saus apart) 

- huisgestoomde verse zalmfilet  

- perzik met huisbereide tonijnsalade 

- eitje met huisbereide krabsalade 

- gerookte zalm 

- Dendermondse rauwe ham 

- Huisbereide fricandon  

- Kippeboutjes 

- huisbereide aardappelsalade 

- huisbereide groentenpasta 

- huisgemarineerde verse rode kool en diverse rauwkostgroentjes 

- 3 broodjes per persoon +  mini botertjes + dressing 

 

Prijs : 23,00 euro per persoon      

Waarborg inox schaal + potjes  = 25,00/stuk 

 

Eindejaarskaasplank  
Mooi gepresenteerde kaasplank met zowel Belgische als buitenlandse kazen (300g kaas per persoon).  

Gepresenteerd met vers fruit, vijgenconfijt, huisgemarineerde pruimpjes, kaasgarnituur. 

 

Prijs : 15,00 per persoon, brood niet inbegrepen 

Waarborg kaasplank : 5,00/stuk 

 

 Indien gewenst kan u broodassortiment bijbestellen 

- Bruin noten-rozijnenbrood (ongeveer 400g) = 4,25/stuk 

- Mini krokante broodjes wit/bruin = 0,50/stuk 

 

Warme gerechten 
Huisbereide vol-au-vent van huisgestoomde filet van kip, huisbereide balletjes en champignons = 17,00 kg 

Huisbereid stoofvlees met Aaigems bruin bier en Gentse Tierenteyn mosterd = 17,00/kg 

Huisbereide balletjes in tomatensaus = 15,00/kg 

Huisbereide witloofrolletjes gemaakt met Meesterlycke ham, huisbereide kaassaus = 18,00 kg 

Huisbereide maccaroni gemaakt met Meesterlycke ham, huisbereide kaassaus = 15,00 kg 

Huisbereide witloofsoep, huisbereide broccolisoep, huisbereide tomatensoep met balletjes = 4,00 / liter 

  

Aangepaste openingsuren eindejaarsperiode 
Maandag 20.12 sluitingsdag                                   Maandag 27.12  sluitingsdag   

Dinsdag 21.12  open 9 - 18u       Dinsdag 28.12    open 9 - 18u 

Woensdag 22.12           open 9 – 18u   Woensdag 29.12   open 9 – 18u 

Donderdag 23.12 sluitingsdag   Donderdag 30.12   sluitingsdag  

Vrijdag 24.12   open 9 – 16u               Vrijdag 31.12  open 9 – 16u                         

Zaterdag 25.12 afhalen bestellingen 10-12u     Zaterdag 1.1                    afhalen bestellingen 10-12u 

Zondag  26.12  gesloten   Zondag 2.1   gesloten 

 

Vanaf dinsdag 4 januari 2022 terug normale openingsuren. 

 

CADEAUTIP : geschenkmand met streekproducten en streekbieren 


