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SEIZOEN

Truffelham ½

Gevulde kerstkip met Armagnac ca. 3 kg

Gevulde kalkoen met champagne 1/2
ca. 3 kg

Winterrollade ca. 2,5 kg

Ardeens gebraad ca. 2,3 kg

Eindejaarspaté met truffel &
champagne 3.2 kg

Brouwerspaté met Gouden Carolus
Classic 2.2 kg

Kerstpaté met peren 2.9 kg

Spekrollade, opgevuld met een deeg van
ambachtelijk vleesbrood en verrijkt met
champignons en prei

Trio van wild 4kg

De selectie van een echt donker bier
met een aroma van karamel en kruiden
van eerste keuze garandeert ons een
ongeëvenaarde smaak.
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APERO

Mini kaaskroketjes ± 118 st. - 1.25 kg

Mini Breydelhamkroketjes 14 g - 1.4 kg

Bereiding : bak bevroren 3 minuten op 170°,
ontdooid 2 minuten.

Bereiding: Bak de diepgevroren kroketten
gedurende 4 minuten op 170°C.

Mini garnaalkroketjes ± 86 st. - 1.25 kg

Aperitiefhapjes warm mix 24 st.

Bereiding : Bak bevroren 3 minuten op 170°.
Ontdooid 2 minuten.

Mini kerstboompjes

Breydelhamkroket 24x65 g

Aperitiefhapjes 6x35 st.
Mini hoorntjes kaas en ham, mini bouchée
champignons, grijze garnaal, spek en prei,
mossel en charentaise, vol-au-vent en
tartelette bolognaise.

Apero pizza 8x16 st.

Apertiefhapjes warm pizza 24 st

4 soorten artisanale pizza’s, getopt met
een pizzetta saus en afgegarneerd met :
gekookte ham, champignon, ui,
ananas en fijne kruiden.

Mini coquilleschelpjes 9 st
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Mini apero (hartig) assorti 3x 16x66 ml

Geitenkaas met spek 6x (8x15 g)

Smaken : tomaat-pestopasta, zalmzalmtartaar-dillecrème, geitenkaas-paprikatomatenkonfijt

Kaasjes aan beide kanten bruin bakken
gedurende 3 min. in een pan met hete boter.

SOEPEN

Boschampignonsoep 6x950 ml

Kreeftensoep 4x1 l

Tomatenroomsoep met balletjes 4x1 l

Soep volgens de regels van de kunst met
een echte bisque. Deze soep is heerlijk pittig
en mag gerust verrijkt worden met een klein
scheutje room.

Aspergeroomsoep 4x1 l

Tomatensoep met balletjes 4x1 l

Butternut-wortelsoep 4x1 l

Witloofsoep 4x1 l
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QUICHE

Quiche gerookte zalm-ricotta 2x8 st.

Quiche brie en Breydelspek 2x8 st.

Quiche prei-ham-Duvel 2x8 st.

Quiche ricotta-spinazie 2x8 st.

Quiche mediterraans 2x8 st.

PASTA’S

Lasagne bolognaise vers 3.5 kg

Groentenlasagne vers 3.5 kg

Ravioli de la casa 3.1 kg

Verse vegetarische lasagne

Cannelloni al forno 3.2 kg
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Cannelloni à la ricotta 3.2 kg

Macaroni ham en kaas 3 kg

BEREIDE GERECHTEN

Eendenfilet met sinaassaus
ca. 2 kg (5 porties)

Gevulde parelhoensuprêmes met
druivensaus 2.5kg

Gevulde kalkoenfilet fine champagne
3kg +/- 20 sneetjes

Everzwijnfilet met grand veneursaus
ca. 2 kg (5 porties)

Hertenragout van de chef
ca. 2 kg

Kipballetjes in Zweedse saus 2.8 kg

Mechelse koekoek fine champagne
met rozijnen 2.5 kg

Witloof met ham 16 st. - 3 kg

Rundstong in madeirasaus 3 kg

Stoofpotje van jong everzwijn
‘Grand mère’ 2.5 kg

Stoofpotje van hert op Franse wijze
2.5 kg

Heerlijke ragout van zacht gegaarde
everzwijn in rode wijn met wildfond,
champignons, zilveruitjes, spek, tijm en
laurier.

Een heerlijk mals hertenstoofpotje in een
krachtige rode wijnsaus met champignons
en spekjes.

Heerlijke gehaktballetjes van kip met
die typische Zweedse saus : hartig van
smaak, romig van aard. Serveer er wat
veenbessenconfituur en aardappelpuree bij.

Filet van Mechelse koekoek in een
lichtbruine saus, verfijnd met room, kruiden,
een scheutje cognac, rozijnen en blokjes
appel.

Konijnebout in bruin bier 2.5 kg ( 6 st.)
Konijn bereid op grootmoeder’s wijze op
basis van bruin bier.
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BEREIDE GERECHTEN

Stoofpotje kalkoen in roze pepersaus
2.5 kg

Stoofpotje van konijnenfilet
‘St.-Bernardus’ 2.5 kg

Zacht gekruide en gebakken kalkoenfilet
stukjes in een tomaten-vlees roomsausje op
basis van roze peper.

Heerlijk malse stukjes konijnefilet gegaard
in een bruine saus met champignons, ui,
aromaten en St.-Bernardus bier uit Watou.
Een topper!

Stoofpotje van varken met Brugse Zot
2.5 kg

Varkenshaasje op Ardense wijze 2 kg

Langzaam gegaarde stoofpot van mals
varkensvlees en varkenswangen in bruine
Brugse Zot met ui, selder en Torhoutse
ambachtelijke mosterd.

Varkenswangetjes met Gouden Carolus
ca. 2 kg
Smaakvolle varkenswangetjes van Belgisch
varken bereid met Gouden Carolusbier,
verse champignons, ajuin, gerookt spek,
graantesmosterd.

Noordzeeblanquette 2 kg
Verrassende combinatie van mooie blokjes
Atlantische zalm, kabeljauw en mosseltjes
in een fijne roomsaus met witte wijn, Noilly
Prat, champignons, vers gesneden selder en
jonge wortelen.
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Sappig en rosé gebakken varkenshaasje in
een smaakvol romige saus met champignons
en fijne uitjes.

Stoofpotje van konijn met pruimen 3 kg
Een echte klassieker uit grootmoeders
keuken.

Varkenswangetjes met brunoise van
peertjes 3 kg (21 à 28 st.)
Malse varkenswangetjes in een zoete
vleesjus met stukjes peer.

Vispannetjes deluxe 3kg (+/- 8 porties)

Paling in ‘t groen 2 kg

Vispannetje bereid met vis en scampi in een
romig sausje met witte wijn, tomatenblokjes
en champignons.

Een topklassieker in de Vlaamse keuken.
Voor de bereiding van dit gerecht wordt er
enkel Europese rivierpaling gebruikt en dat
proef je!

Scampi in een zacht duivelsausje
3 kg (± 120 st.)

Tongrolletjes in kreeftensaus
2.5 kg (24 st.)

Gestoomde reuzengarnalen in een licht
pikante roomsaus met sambal en look.
Bestrooi het gerecht met tomatenblokjes en
bieslooksnippers. (40 scampi’s/kg afg. prod.)

Tongrolletjes in een Nantua kreeftensaus
afgewerkt met cognac, room,
tomatenblokjes, roze garnaal en peterselie.

OVENSCHOTELS

Penne carbonara gratin 3 kg

Bloemkoolovenschotel 3 kg

Broccoli ovenschotel 3 kg

Traditionele pastaschotel van Penne met
champignons, spekjes en uitjes in combinatie
met malse kippendijenvlees in een romige
saus. Lekker met Parmezaanse kaas!

Heerlijke gegratineerde ovenschotel van
bloemkool met gehakt en aardappelschijfjes.

Ovenschotel met broccoli, aardappelen en
gekruid gehakt (rund/varken).

Kipschotel Stroganoff 3 kg

Moussaka 3 kg

Ovenschotel met kippendijen,
aardappelschijfjes, rode ui, bosui,
champignons, paprika in romige
stroganoffsaus. Gegratineerd met
mozzarellakaas.

Ovenschotel met aardappelschijfjes, heerlijk
gekruid gehakt, courgettes en aubergines,
afgegratineerd met kaas en griekse kruiden.
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VIS

St.-Jacobsschelp Prestige 1x (4x190 g)

Vispannetje 1x(4x175g)

Grote St.-Jacobsvruchten in een witte
wijnsaus met grijze garnalen.

Romige visragout van kabeljauw, zalm en
roze garnaal met fijne groentjes op een
bedje van boekweit.

Scampipannetje met rijst en groentjes
1x(4x175g)
Ovengebakken scampi in een romige
tomatensaus met witte wijn op een bodem
van gekookte rijst, ui, selder en pompoen.

GEVOGELTE

Kip krokantschnitzel 8x 2x125 g

Kalkoennootje met kruiden
10x ca. 120 g
Het edelste deel van de kalkoendij,
ontbeend, subtiel gekruid met fijne
Provençaalse kruiden, gegrild en gegaard.
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Kipfilet cordon bleu 150 g - 3 kg

BIJGERECHTEN

Gratin dauphinois 2 kg

Gevulde aardappeltjes 1.8 kg

Klassieker met echte room. Alleen even
af gratineren met kaas en in de oven te
bereiden.

Verse aardappelen, in de buurt geteeld.
Ze worden met de hand uitgehold, gevuld
met spek en bereid volgens onze eigen
streekrecepten.

Puree knolselder en bieslook 4x140 g

Savooipuree 3 kg

Preipuree 3 kg

Peertjes met passievruchten
± 45 st. - 3 kg

Bereide veenbessen 1.5 kg

Ambachtelijke puree van knolselder en
bieslook in 4 individuele porties van 140g.

Gegaarde appelen 12x220 g
Geschilde Jonagold appelen, zonder
klokhuis. Vacuüm gegaard.

Chutney appel en veenbessen 2.5kg
Geschilde Jonagold appelen, zonder
klokhuis. Vacuüm gegaard.

Mini peertjes in een saus op basis
van passievruchten. Als garnituur bij
wildgerechten of als dessert.

Appeltjes met veenbessen
± 18-20 st. - 2.5 kg
Gestoofde hele appeltjes met veenbessen.
Als garnituur voor wildgerechten,
wildstoverijen.

Koud : bij een waaier aan wild en gevogelte
patés, alsook bij terrrines en mousses.
Warm : als aanvulling bij appel of peer in de
oven, ook geschikt om sauzen af te werken.

Stoofpeertjes met veenbessen 2.5 kg
Mini peertjes bereid in een kruidige
veenbessenmix van porto, rode wijn en
gember.
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GROENTEN

Witloof gegaard 10 st.

Groenteschotel gemengd ca 600g -3pers
Groenteschotel gemengd ca 3kg -6 pers
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Bonenrolletjes met spek 3x25x40 g

SAUZEN

Kastanjechampignon roomsaus
650 ml

Grand veneur (wild) saus
650 ml

Peperroomsaus
650 ml

Witte wijnsaus
650 ml

Fine champagnesaus
650 ml

Witlof tartufata saus
650 ml

Portosaus
650 ml

Sinaasappelsaus
650 ml

Nantuasaus
650 ml

Groene pepersaus
2.5 kg

Dragonsaus
650 ml

Kaassaus
2.5 kg

Veenbessensaus
650 ml

Archiducsaus
2.5 kg
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SAUZEN

Oriëntaalse saus 2.3 kg

Kaassaus 2.3 kg

Wildsaus 2.3 kg

Boschampignonsaus 2.3 kg

Stroganoffsaus 2.3 kg

Jagerssaus 2.3 kg

Vissaus 2.3 kg

Archiducsaus 2.3 kg

Sinaasappelsaus 2.3 kg

Fijne champagnesaus 2.3 kg

Peperroomsaus 2.3 kg

Druivensaus 2.3 kg

Saus met tuinkruiden 2.3 kg

Portosaus 3 kg
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Béarnaisesaus warm 3 l

BLADERDEEG

Mini tartelettes

Mini worstenbroodjes

Mini bouchées rond

Mini bouchées vierkant

Mini hoorntjes paneer

Mini bouchées visje

120 st.

192 st.

99 st.

100 st.

96 st.

25 mm - 100 st.
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DESSERTS

Mini dessert assorti 3x 16x66 ml
•
•
•

Mascarpone & framboos
Zwarte & witte chocoladeganache
Kokoscrème & mangocoulis.

Dessert mango-passievrucht 30x140 ml

Dessert cheesecake-framboos
30x140 ml

Dessert chocolade-karamel gezouten
boter 30x140 ml

Fragola (bosaardbeien) 6x90 g

5 chocolates (chocoladesmaken)
6x110 g

Een luchtige kaastaart overgoten met saus
en stukjes fruit.

Amandoria (amandelen & chocolade)
6x90 g

Mokaccino
6x90 g

Mirtillo (bosbessen)
6x90 g

Een mooi evenwicht tussen pure chocolade
en banketbakkersroom afgewerkt met
stukjes chocolade en amandelen.

Een heerlijk dessert op basis van mokka en
bakkersroom.

Een luchtige kaastaart afgewerkt met
bosbessen en saus.

Tiramisu
6x90 g

Appelstrudel dessert
6x150g

Chocolademousse
6x85 g

Het Italiaanse dessert bij uitstek, opgebouwd
in laagjes, op basis van koffie, lange vingers,
mascarpone en Amaretto.

Een eenvoudige crème in combinatie
met appel en rozijn, afgwerkt met een
amandelcrumble laagje.

Ambachtelijk recept van pure chocolade met
kwaliteitsvolle room
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DESSERTS

Chocolademousse met advocaat
6x85 g

Tiramisu speculoos
6x105 g

Tiramisu met crumble van speculaas
6x105 g

Ambachtelijk recept van pure chocolade
met kwaliteitsvolle room, verrijkt met
advocaatlikeur

Een basis van het authentieke recept van
tiramisu maar met speculoos koekjes.

Een basis van het authentieke recept van
tiramisu met een crumble van speculoos

Tiramisu met cuberdon
6x110 g

Toetje van het huis (mascarpone met
advocaat) 6x110 g

Rijstpap met krieken 6x150 g

Een basis van crème tiramisu verrijkt van
cuberdon siroop en echte cuberdon
erbovenop (neusjes)

Samenstelling van mascarpone crème
met zowel er tussen als erbovenop
advocaatlikeur

Mousse Irish coffee 6x130 g

Brésilliennetoetje
6x130 g

Tiramisu caramel
6x140 g

Ambachtelijke banketbakkerspudding,
laagje mascarponecrème, afgewerkt met
bréselienne nootjes

Een basiscrème van tiramisu met een
assortiment van noten, afgewerkt met een
topping van Karamel.

Zwarte woud dessert
6x115 g

Assortiment dessertkoekjes 4x10st

Een basiscrème met mokka aroma en een
vleugje whisky.

Chocolademousse zonder
toegevoegde suiker
6x85 g
Ambachtelijk recept van pure chocolade met
kwaliteitsvolle room

Gebaseerd op onze ambachtelijke
chocolademousse afgewerkt met
kriekengelei en een smeuïge brownie.

Rijkelijk gevuld assortiment dessertkoekjes
met eclair, soes, spiegeltje, vanillebol,
minifrangipane, bokkenpootje,
chocoladebol, koffiepuntje, florentines en
tartine-russe.
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NOTITIES
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