
APERITIEF HAPJES:   EUR

Mini glaasje met grijze garnalen    1,80
Mini glaasje met scampi    1,80
Wrap zalm   1,50
Wrap Italiaans   1,50 
Lepel met brie rozijnen, honing en appel   1,80
Spie met ham en meloen    1,60
Chorizo koekje   1,60
Peperkoek met 3 lagenpaté   1,70
Grissini met gerookte zalm met dressing     1,50
Hartige macaron   1,50
Tomaat Garnaal   1,80
Tomaat mozzarella   1,60
Haring in rode biet     1,70
Carpaccio van Coquiles en limoen dressing   1,80
Grissini met gedroogde hesp   1,70

WARME HAPJES:

Mini garnaalbolletjes   0,70
Mini breydelspekbolletjes   0,50
Mini kaasbolletjes   0,60
Kippenboutjes   0,80
Mini quiche   1,40
Mini videe hapje   1,70
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RAUWKOSTSCHOTEL   EUR

met lekkere dipsausjes 
Per persoon   1,35

ASSORTIMENT TOASTJES 

met gevarieerd luxe beleg   1,00

APERITIEF BORDJES:

Bordje carpaccio met garnituur   3,50
Bordje vitello tonato   3,50
Bordje ham meloen   3,50
Bordje gerookte zalm klassiek   3,50
Scampi in duivelssausje (warm)   5,00
Torentje van krab en avocado   4,00 
Mini salade Serrano   4,00
Diverse soorten Quiche (warm)   3,75

SOEPEN (aperitief):

Vissoep   3,50
Tomatensoep   2,00
Seizoen soepje   2,00
Gazpacho   2,50
Koude meloensoep met Serranoham   2,80
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VOORGERECHTEN   EUR

Zeevruchten cocktail 
Carpaccio van Runds 
Granaalcocktail 
½ kreeft Bellevue  
Gerookte zalm met garnituur 
Vitello Tonato        
Scampi’s in Duivelssausje          

WARME GERECHTEN:

Stoofvlees 
Vol au vent 
Pasta met zeevruchten  
Thaise rode curry met noedels  
Nasi Goreng 
Paella 
Lasagne 
Macaroni ham/kaas 
Tongrolletjes op Oostendse wijze 
Noordzeeblanquette 
Balletjes in tomatensaus  
Spaghettisaus 
Kalkoenfilet fine champagne  

GARNITUREN:

Aardappelpuree 
Assortiment bakgroentjes          
Diverse puree’s met groente 
Bakpatatjes          
Aardappelkroketjes 
Amandelkroketjes 
Gemengde groenteschotel (1,2kg) 
Bonenrolletjes 

7,75 /kg
21,00 /kg
8,30 /kg

10,90 /kg
0,30 st
0,40 st

20,90 st
0,70 st

9,00 
9,90

dagprijs
dagprijs

9,90
9,30
9,50 

16,90 /kg
13,50 /kg
18,20 /kg
17,90 /kg
16,20 /kg
14,50 /kg
16,00 /kg
12,50 /kg
26,50 /kg
23,90 /kg
12,50 /kg
12,50 /kg
21,20 /kg 
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SALADES (MAALTIJD)   EUR

Salade geitenkaas   9,00
Salade Italiaans 10,00
Spaanse salade 10,00
Griekse salade   9,00
Ceasar Salade   9,50
Salade Nicoise 10,00
Salade gerookte zalm   9,00

DESSERTEN:

Appeltaart per spie   2,50
Panacotta   2,25
Zwarte woudtaartje   2,25
Chocoladetaartje   2,50
Glaasje chocolademousse   2,50
Rijstpapje    2,25
Trio van mini desserten   5,40
Trio van mini glaasjes   7,20
Panacotta   2,20
Tiramisu   2,30
Vlaai   2,10
Diverse taarten  afwisselend
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Hoofdgerecht:
Standaard tapasschotel uitgebreid met tapenades, 
brood, paté en kazen geserveerd met brood

Prijs per persoon:    16,75

BUFFETTEN:

Italiaans buffet (vanaf 6 personen):

Trio van kaas: Taleggio, Blu di buffalo en Gorgonzola
Tomaat Mozzarella met basilicum
Carpaccio met olijfjes en Parmezaan
Mediterrane Pasta
Pasta Pesto
Selectie van diverse Italiaanse charcuterie
Parmaham met meloen

Bovenstaande serveren wij met diverse soorten broden.
Prijs per persoon:   19,60

TAPASSCHOTEL:    EUR

Aperitief:
Een schotel met 2 soorten kaas, olijven, diverse 
gedroogde hespen, salami’s andere gedroogde vleeswaren, 
ansjovis en pikante balletjes 

Prijs per persoon:     8,50
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KOUD BUFFET 1    EUR

(vanaf 2 personen):
Tomaat garnaal, gevulde eitjes, hespenrolletjes, 
varkensgebraad, tomaat mozzarella, rosbief, gerookte zalm, 
aardappelsla, ham-meloen, tonijn met perzik, tartaar, cocktail, 
mayonaise, pastasalade en diverse groentjes 
Geserveerd met diverse broden  

Prijs per persoon:    18,80

KOUD BUFFET 2 

(vanaf 2 personen):
Idem gelijk buffet 1 aangevuld met gerookte forel, 
gerookte heilbot, komkommersla, Serrano-ham met 
Parmezaan en pijnboompitjes en vegetarische pasta.
Geserveerd met diverse broden

Prijs per persoon:    27,40

LUXE KOUD BUFFET 

(vanaf 6 personen):
Carpaccio, Vitello Tonato, tomaat garnaal, pastasalade, zalm 
klassiek, kabelauwsalade, salade Serrano, Meloen met 
gedroogde hesp en krabcocktail. 
Diverse groentjes, aardappelsalade en sausjes
Geserveerd met diverse broden 

Prijs per persoon:    24,90 
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VISBUFFET    EUR

(vanaf 6 personen):
Gerookte forel, gerookte zalm, perzik met tonijn, tomaat garnaal, 
gepocheerde zalm, haring in ’t zuur, rivierkreeftensalade, 
kabeljauwsalade, aardappelsla, sausjes en groente
Geserveerd met diverse broden

Prijs per persoon  28,90 

BREUGHELSCHOTEL 

(vanaf 8 personen):
2 soorten paté, 2 soorten kop, fricandon met kriekjes, 
gedroogde hesp met meloen, gebakken kippenboutjes, 
gebakken beuling, appelmoes, varkensgebraad, rosbief, 
2 soorten spek, droge worsten, aardappelsla en sausjes
Geserveerd met diverse broden

Prijs persoon  19,50 

BREUGHELSCHOTEL DELUXE:

Gelijk de standaard Breughelschotel uitgebreid met 
diverse soorten kazen
Geserveerd met diverse broden

Prijs per persoon  26,50 
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SCHOTELS:    EUR

Kaasschotel standaard:
Gedecoreerde kaasschotel met de gewone kazen gelijk
Rambol noten en kruiden, brie, camembert, Père Josephe, 
Cambozola, Chaumes, Chamois d’Or etc etc

Hoofdgerecht: 10,50 p.p.
Dessert:   8,50 p.p.

Kaasschotel deluxe:
Gedecoreerde kaasschotel met een variëteit van speciaal 
geselecteerde kazen.Eventueel aangepast aan uw smaak. 

Hoofdgerecht:    13,50 p.p.
Dessert: 10,50 p.p.

Vleesschotel:
Gedecoreerde schotel met een variëteit van Charcuterie 
en salades

Standaard:    10,00 p.p.
Deluxe:    12,00 p.p.

           

Belegde broodjes (vanaf 10 stuks):
Belegde mini sandwich / pistolet
Prepare / kaas / hesp / kip-curry / salami / vleessla Belegde 
mini sandwich / pistolet luxe
Garnaalsla / krabsla / gedr. hesp / rundsfilet / kipfilet / etc 
Belegde mini sandwich / pistolet speciaal    
Beleg van onze speciale broodjes
Belegde sandwich / pistolet
Prepare / kaas / hesp / kip-curry / salami / vleessla 
Belegde sandwich / pistolet luxe         
Garnaalsla / krabsla / gedr. hesp / rundsfilet / kipfilet / etc 
Belegde sandwich / pistolet speciaal      
Beleg van onze speciale broodjes

€ 1,45

€ 1,65     

€ 1,85

€ 2,00

€ 2,30  

€ 2,60
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BESTELLEN:

Om praktische redenen en misverstanden te vermijden, 
vragen wij u om uw bestelling minimaal 2 dagen op 
voorhand door te geven.

Heeft u speciale wensen en staan deze niet in onze folder, 
neem dan contact met ons op en wij maken voor u een 
offerte op maat.

Wij behouden ons het recht om de opgegeven prijzen te 
wijzigen naargelang de schommelende marktprijzen.

Bestellen kan via mail, telefoon of in de winkel.
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GESCHENKMANDEN

Italiaanse pasta:
Olijven
2 soorten pasta saus
Fles rode wijn
Grissini’s
 Soorten tapenades
Tapaskoekjes

Zoete mand:
Klein flesje Prosecco
Mengeling truffels
Confituur
2 soorten koekjes
Thee
Ontbijtkoek

Luxe Zoete ontbijtmand:
2 soorten Prosecco
Fruitsapje
2 soorten koekjes
2 soorten ontbijtkoek
3 soorten thee
Wafeltjes 
Confituur
Snoepjes

Dit zijn enkele voorbeelden van onze geschenkmanden. 
In onze winkel maken wij graag voor u de perfecte mand 
om cadeau te doen. Het ideale cadeau voor verjaardagen, 

feestdagen, moederdag, secretaressedag of gewoon 
zomaar……
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ONTBIJTEN

Ontbijt:
4 koffiekoekjes, knapperig broodassortiment, hartig broodbeleg, 
smeerkaas, boter, honing, confituur, chocolade-pasta, peperkoek, 
fijn broodbeleg, gekookt eitje, yoghurtje, vers fruit, melk, suiker 
en fruitsap.
€ 35,00 voor 2 personen.

Luxe ontbijt:
4 koffiekoekjes, knapperig broodassortiment, hartig broodbeleg, 
smeerkaas, boter, honing, confituur, chocolade-pasta, peperkoek, 
fijn broodbeleg, gekookt eitje, yoghurtje, vers fruit, melk, suiker 
en fruitsap. Uitgebreid met pralines en Cava.
€ 55,00 voor 2 personen.

Superdeluxe ontbijt: 
4 koffiekoekjes, knapperig broodassortiment, hartig broodbeleg, 
smeerkaas, boter, honing, confituur, chocolade-pasta, peperkoek, 
fijn broodbeleg, gekookt eitje, yoghurtje, vers fruit, melk, suiker 
en fruitsap. Uitgebreid met pralines, Italiaanse Champagne en 
diverse andere geschenkversnaperingen.
€ 85,00 voor 2 personen.

Gelieve uw ontbijt 24 uur op voorhand te bestellen. 
Wij leveren alleen ontbijten in Klein-Brabant vanaf 8u00. 

Ontbijten kunnen ook afgehaald worden 
vanaf 7u30 in onze winkel.

Bornem: standaard prijs
Ruisbroek: + € 3,50

Mariekerke/Branst/Puurs-Sint-Amands:+ € 5,00
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IN ONZE WINKEL:

Brood en patisserie

Nationale en internationale  kazen

Charcuterie

Italiaanse wijnen

Speciale sterke dranken

Tapas

Belegde broodjes

Zoetigheden

Geschenkmanden

Pralines

TIP:
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