
           
 

Eindejaarsfolder 2022-2023 
 

Bestellingen voor kerstperiode doorgeven t.e.m. 17 december 

Bestellingen voor oud/nieuw doorgeven t.e.m. 24 december 
  

 Bestellen kan u in de winkel of per mail via info@hetsmaakpaletje.be (definitief na 

bevestigingsmail) 

 

 Onze folder is beperkt in aanbod, omdat wij óók tijdens de feestdagen ons accent wensen te 

behouden op huisbereid en ambachtelijk.  

Bestel tijdig a.u.b. Indien wij personeelsmatig aan onze limiet zitten van het haalbare, sluiten wij 

de bestellingen af. 

 

 Wij vragen de volledige som te betalen bij bestelling. Klanten die per mail bestellen, mogen het 

bedrag overschrijven.  

 

 Wegens organisatorische reden kunnen wij niet afwijken van de samenstelling van onze schotels. 

 

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

Inbegrepen :  

- vers fruitassortiment 

- huisbereide notenkoekjes 

- huisgemarineerde pruimpjes 

- kaasconfijt 

 

Afhaalprijs : 18,00 euro per persoon (brood niet inbegrepen) 

           Waarborg kaasplank : 10,00/stuk 

 

 Indien gewenst kan u een broodassortiment bijbestellen : 

- Bruin noten-rozijnenbrood (ongeveer 400g/broodje) = 4,80 euro/stuk 

- Mini krokante broodjes wit/bruin = 0,60 euro/stuk 
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Vleesschotel met groenten en huisbereide aardappelsalade 

Vleessoorten gepresenteerd op inox schotel met ±300g vlees per persoon. 

- Dendermondse rauwe ham 

- huisbereide fricandon 

- rosbief, varkensgebraad, kip 

- Leielander hesp… 

- rauwkostgroentjes en huisgemarineerde verse rode kool 

- huisbereide aardappelsalade en huisbereide pastasalade met groenten 

- 3 mini broodjes per persoon, huisbereide coctailsaus, dressing, boter       

      

               Afhaalprijs : 24,00 euro per persoon, alles inbegrepen.  

               Waarborg inox schotel en porseleinen potjes = 25,00 /inox schotel 

 

Vis-vleesschotel met groenten en huisbereide aardappelsalade 
Vis-vleesschotel met ±300g vis-vlees per persoon : 

- tomaat garnaal (gepelde tomaat, uitgehold, grijze Noordzeegarnalen zonder saus) 

- verse zalmfilet door ons gestoomd en gekruid  

- perzik met huisbereide tonijnsalade 

- eitje met huisbereide krabsalade 

- mild gerookte Schotse zalm  

- Dendermondse rauwe ham 

- huisbereide fricandon  

- meesterlycke natuurhesp 

- huisbereide aardappelsalade 

- huisbereide pastasalade met groenten 

- huisgemarineerde verse rode kool en diverse rauwkostgroentjes 

- 3 broodjes per persoon, huisbereide coctailsaus, dressing, boter 

 

Afhaalprijs : 28,00 euro per persoon, alles inbegrepen    

Waarborg inox schaal + potjes  = 25,00/stuk 

 

Visschotel met groenten en huisbereide aardappelsalade 
Visschotel met ±300g vis per persoon : 

- tomaat garnaal (gepelde tomaat, volledig uitgehold, grijze Noordzeegarnalen zonder saus))  

- verse zalmfilet door ons gestoomd en gekruid  

- perzik met huisbereide tonijnsalade 

- eitje met huisbereide krabsalade 

- scampibrochette 

- mild gerookte Schotse zalm  

- heilbot 

- gamba’s 

- huisbereide vissalade 

- huisbereide pastasalade met groenten 

- huisbereide aardappelsalade 

- huisgemarineerde verse rode kool en diverse rauwkostgroentjes 

- 3 broodjes per persoon, huisbereide coctailsaus, dressing, boter 

 

Afhaalprijs : 31,00 euro per persoon, alles inbegrepen      

Waarborg inox schaal + potjes  = 25,00/stuk 

   



 

 

 

 

Warme gerechten 
- Huisbereide vol-au-vent van huisgestoomde filet van kip, huisbereide balletjes, 

huisbereide saus, champignons = 19,50 kg 

- Huisbereid stoofvlees met Aaigems bruin bier en Gentse Tierenteyn mosterd = 18,50/kg 

- Huisbereide balletjes in tomatensaus = 16,50/kg 

- Huisbereide soepen : witloof, broccolisoep, tomatensoep met balletjes = 4,00/liter 

- Verse aardappelkroketten (bakjes van 10 stuks) = 3,00/bakje 

- Verse, handgevormde kaaskroketten (± 75g) = 3,00/stuk 

- Verse, handgevormde grijze garnaalkroketten (± 75g)= 4,50/stuk 

 

  

Geschenkmanden met streekproducten 

 

CADEAUTIP : Geschenkmand met streekproducten en streekbieren 

      Wij voorzien in de winkel opgemaakte mandjes met streekproducten naar ieders  

                 budget. 

 

 

 

 

Aangepaste openingsuren eindejaarsperiode 
Maandag 19.12 sluitingsdag                                     

Dinsdag 20.12 sluitingsdag        

Woensdag 21.12      open 9 – 18u    

Donderdag 22.12 open 9 – 18u     

Vrijdag 23.12  open 9 – 14u                                        

Zaterdag 24.12 open 8 – 14u, daarna afhalen bestellingen tot 16u  

Zondag  25.12 afhalen bestellingen 10-12.00u (in overleg wordt een afhaaluur gegeven) 

 

Maandag 26.12 sluitingsdag 

Dinsdag 27.12 sluitingsdag 

Woensdag 28.12 open 9 -18u 

Donderdag 29.12 open 9 -18u 

Vrijdag 30.12  open 9 -14u 

Zaterdag 31.12 open 8 – 14u, daarna afhalen bestellingen tot 16u 

Zondag 1.1.’23 afhalen bestellingen 10-12.00u (in overleg wordt een afhaaluur gegeven) 

    

 

Van 2.1.2023 t.e.m. 10 januari 2023 gesloten. 

Woensdag 11 januari terug open. 


