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TAPASBAR ‘APERO’ (Vanaf 4 pers.)                       48,00€/schotel
Pure verwennerij tijdens het aperitief! Een aperoschotel met olijven, 
tapenades & dipstokjes, sweet peppers & speciaal geselecteerde charcuterie 
waaronder boerenham, truffelsalami, finger salami, manchego, almbloemkaas, …  
 
TAPASBAR ‘DELUXE’  (6-8 pers.) 70,00€/schotel
als sharingmaaltijd geschikt voor 4 personen.
We breiden de aperoschotel uit met een assortiment Italiaanse charcuteries, 
enkele aperokaaskes, tapenades, olijven en met een goed stukje stokbrood erbij 
is dit succes gegarandeerd! (4 stokbroodjes zijn inbegrepen)

Aperitiefhapjes
WARME HAPJES
Mini worstenbroodjes 7,20€/6st
Mini pizza                                               8,70€/6st
Mini schelpjes  12,60€/6st
Vegetarische hapjes 18,00€/12st

ASSORTIMENT HAPJES BASIC                            20,00€/ass
Variatie 15 stuks: videe hapjes, mini worstenbroodjes, mini pizza

ASSORTIMENT HAPJES ROYALE                       25,00€/ass
Variatie 16 stuks: videe hapjes, mini worstenbroodjes, mini pizza, schelpjes

ASSORTIMENT HAPJES VIDEE                           20,00€/ass
Variatie 15 stuks: videe kaas & ham, videe vol-au-vent, videe garnaal

FLEUR DE CAMEMBERT (plukbroodjes)            14,95€/st
 Heerlijke smeuïge camembert met 12 broodjes met 4 verschillende kruiden. 
Verwarm in de oven én genieten maar! Dit dipbrood is de ideale apero!

BORRELBORD NIEUW!  (2 à 3 personen)  28,50€/schotel
Pepersalami, grillworst, kop, boerenham, belegen kaas, augurken, mosterd, toast

Tapasmoment zelf samenstellen?
Kies jouw tapas in de winkel. Gevarieerde keuze!



Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes     5,45€/l      
Aspergesoep met stukjes asperges  5,45€/l
Bospaddenstoelensoep (NIEUW)  6,50€/l

Potje superano-snippers (100g)  3,95€/potje

Geef je soepen een feestelijke toets, doe er net voor het opdienen
een scheutje room in en strooi er een beetje superanoham-snippers bij.

De soepen zijn gemakkelijk op te warmen door voorzichtig om te roeren op een 
zacht vuurtje. Met 1 liter soep kan je 3 borden vullen.

Koude voorgerechten
Bordje wildpaté afgewerkt met garnituur & confijt  11,95€/pp
      Optie om noten-rozijnenbrood bij te kiezen (voor 3-4personen)  à 4,50€/st
Garnaalcocktail met zalmsnippers  11,95€/pp
      Verse grijze garnalen, tomaat & eitje, salade & cocktailsaus  

Warme voorgerechten
Scampi in curryroomsaus (5st)met juliennegroentjes  11,95€/pp
Dit gerechtje wordt in een ovenpannetje geschikt 
Verse kaaskroketten  8,80€/4st
Verse garnaalkroketten  20,00€/4st



Hoofdgerechten
We voorzien ruime porties per persoon. De groentjes & aardappelbereidingen 

kan je kiezen naar eigen goesting en keuze !! 
PER HALVE KILO:
Kipfilet in jagersaus  15,40€
Hertenragout met veenbessensaus  18,70€
Varkenswangen in zwarte peperroomsaus  18,70€
Rundstong in madeira met champignons  15,25€
Koninginnehapje met fijne kip, champignons & verse gehaktballetjes    8,50€
Varkenshaasje in boschampignonsaus  12,95€ 
Scampi in curryroomsaus met juliennegroentjes  17,45€ 

Deze gerechten worden in doosjes van de winkel gedaan zodat je ze thuis 
nog in een ovenschotel kan schikken.    

Groentjes & fruitig  (steeds per portie voor 2 personen)

Kwartet van wintergroentjes 14,00€/portie voor 2 pers
   Witloof ovengebakken, worteltjes & erwtjes, 
   spruitjes met spekjes, pastinaakpuree
Appeltjes met veenbessen  12,00€/4 stuks

Deze gerechtjes worden in schoteltjes gedaan die in de oven & micro-golf kunnen. 

  
Aardappelbereidingen
Aardappelgratin (portie 500g)  6,00€/portie
Aardappelpuree (portie 500g)  4,60€/portie
Verse aardappelkroketten (per20)   7,00€/20st



Gezellig tafelen
GOURMET & STEENGRILL (8st/pp, ruime porties)  13,50€/pp
Rundsbiefstuk, varkensfilet, cordon bleu, chipolataworstje, 
hamburger, kippenschnitzel, spekvinkje, mini brochette

EXTRA GEMARINEERDE SCAMPI’S (per 5st)  7,50€/5st

KINDERGOURMET (4st/pp)  6,50€/pp
Chipolata, kippenfilet, hamburger, cordon bleu

FONDUE (400g/pp)  13,50€/pp
Rundsbiefstuk, kippen- & kalkoenfilet, varkensfilet, 
gekruide balletjes & spekvinkje

KINDERFONDUE   6,50€/pp
Kalkoenfilet, rundsbiefstuk, gekruide balletjes & spekvinkje

EXTRA FONDUEBALLETJES (12st)  7,00€
EXTRA SPEKROLLETJES (12st)  7,95€

Huur van een gourmetplaat is mogelijk. Reserveer tijdig!

KOUDE GROENTJESASSORTIMENT (vanaf 2 pers.)  8,25€/pp
Sla, tomaat, wortelen, komkommer, seldersla, 
rauwkostsalade, aardappelsla en pastasalade



Winterbarbecue  (nieuw)
Gezellig samen, lekker eten en drinken & ’t samen warm krijgen. 

Met een dekentje, een vuurkorf & vooral lekker eten!!

FEESTFORMULE WINTER-BBQ
Te bestellen per 2 pers  27,50€/pp

Entrecôte limousin (voor 2p)
Kalkoensaté (2st)
Spekworstje (2st)
Scampispies (2st)
Assortiment wintergroentjes OF koud groentenassortiment (keuze doorgeven bij bestellen)
Bakpatatjes met rozemarijn
Béarnaise & Pepersaus

Sauzen
KOUDE SAUZEN (in potjes van 150g)  1,80€/potje
 Tartaar, cocktail, curry, zigeuner, mayonaise    
 
WARME SAUZEN (in potjes van 250g)  3,75€/potje
Peper, champignon, béarnaise, boschampignon, appelsien, fine champagne



KAASSCHOTELS (vanaf 2 pers.)  17,95€/pp
Op zoek naar een lekker stukje kaas?
We hebben een zeer gevarieerd assortiment gekende kazen en ook minder gekende, 
dé speciallekes & exclusieve kazen!

Onze troef is om de verschillende soorten te combineren met een ruime hoeveelheid 
vers fruit, noten, vijgen, dadels & notenmengeling!

CHARCUTERIESCHOTEL (vanaf 2 pers.)  13,25€/pp
Naar uw keuze voorzien wij verse salades, paté, de lekkerste charcuterie.
Mooi gegarneerd op een feestschotel!!

BROODASSORTIMENT   4,50€/pp
Graag aangepast brood bij je schotel?
Wij stellen het voor je samen…
Notenbrood, stokbrood, pain d’antan, fitnessbroodjes, karrewiel, ...

 



Vers vlees & wild
                      Gevulde kalkoen                                        21,80€/kg
                     Gevulde kip (2pers)                                   16,60€/kg
                     Gevulde parelhoen (+/-1,250kg)             32,00€/kg
                     Gevuld piepkuiken           12,50€/kg
                     Gevulde barberie-eend             30,00€/kg

  Als vulling kan u kiezen uit:  gehakt met champagne
       gehakt met appel & cranberries
       gehakt natuur

WILD
 Vers voor u,  enkel op bestelling!
Everzwijnfilet, hertenkalffilet, hazenrug, reefilet,..

RUNDSVLEES
Het beste stukje voor u, recht uit Melsele!
 Rosbief, filet pur, entrecôte, chateaubriand, ...

LAMSVLEES
 Lamsfilet, lamskoteletjes, lamszadel, lamssaté

KONIJN
Opgerolde konijnenfilet met marinade

GEVOGELTE
U vraagt.. wij bestellen het voor u!
Patrijs, parelhoen, …

SAUZEN 
bospaddestoelen, fine champagne, appelsiensaus,…      

Met Kerst!!

·
·
·

ALLES VERS TE VERKRIJGEN. BESTEL TIJDIG!!

Geschenktip
Wil je iemand verrassen 

met een geschenk?
CADEAUBON 

BEVEREN BROECKE
Leuk, origineel, makkelijk

en men kan kiezen 
uit ons ruim assortiment!



Ijstaarten Van de Walle
IJSGEBAK
Assortiment ijsgebak 4,00€/st       
Mini sneeuwmannetje    4,40€/st
Ijsgebak in feestelijke cups  4,40€/st  
Kinderbeker in figuur     4,00€/st
Bolletje overgoten met chocolade 4.20€/st
Ijstaartje overtrokken marsepein  4.40€/st

IJSTAARTEN
Steeds keuze uit: Vanille OF Vanille + chocolade OF Vanille + mokka    

Ijsstronken (6-8-10-12 pers)     3,80€/pp
Ronde ijstaarten (4-6-8-10-12 pers)   4,00€/pp
Kerstboom (6 of 8 pers )    4,00€/pp
5 voor 12-ijstaart met advocaat (6-8-10-12 pers)      4,70€/pp
Meringuetaart(rond) (4-6-8-10-12 pers)         4,40€/pp
Stronk met dubbele slagroom (4 of 8 pers)     4,40€/pp
Stronk overgoten met pure chocolade (4 of 8 pers)  4,50€/pp
Stronk overtrokken met marsepein (4 of 8 pers)  5,00€/pp
 Stronk “Exclusief” (4 of 8 pers)   5,00€/pp

               enkel in vanille met meringue & frambozencoulis     
SORBET
Framboos of citroen of passievruchten 7,50€/liter
Chamagnesorbet 17,50€/liter



Enkele bereidingstips. 
We lichten ’t één en ’t ander toe. Zo kan u vlot te werk gaan in de keuken! 
Smakelijk & geniet!!

BEREIDINGSWIJZE VOOR GEVULDE KALKOEN - KIP - PARELHOEN
•  Neem de kalkoen een goed uur op voorhand uit de koelkast.
•  Verwarm de oven voor op 180°C.
•  Wrijf de kalkoen in met olijfolie.
•  Leg de kalkoen met een stevig klontje boter in de braadslede.
•  Plaats de kalkoen vervolgens in de oven

 TIP!: een braadslede die nét iets groter is dan de kalkoen is voldoende!
•  Bak de kalkoen gedurende 30 minuten op 170°C, zo wordt de buitenzijde goudbruin.
•  Verlaag de temperatuur van de oven tot 140°C.
•  Overgiet de kalkoen enkele malen met het braadvocht
•  De braadtijd is afhankelijk van het gewicht

Bij opgevulde kalkoen: 2kg is 1u15 min, 30 min bijtellen per extra kilogram
Bij opgevulde kip of parelhoen: 45 min per kg om te starten, 
                                                        15 min per extra 500g bijtellen

Kan je de kerntemperatuur meten? Deze mag 65°C zijn.

OPWARMTIP APERITIEFHAPJES IN DE OVEN
•  Verwarm de oven voor op 190°C gedurende 10 minuten.
•  Aperitiefhapjes in de oven op 190°C gedurende 6 minuten. 

 

TIP! FLEUR DE CAMEMBERT IN DE OVEN
•  Verwarm de oven voor op 230°C gedurende 10 minuten.
•  Steek het Camembert-brood in de oven op 200 °C gedurende 12 tot 15 minuten. 

 
OPWARMTIP KAASKROKETTEN & GARNAALKROKETTEN
•  Bak ze in de friteuse gedurende 4 minuten bij 175°C. 



OPWARMTIP KWARTET VAN WINTERGROENTJES
•  Verwijder de vershoudfolie,  het schoteltje is speciaal gemaakt zodat het ZEKER in de 

microgolfoven & oven mag.
•  MICROGOLF: afgedekt 6 à 8 minuten op 750W.
•  OVEN: Verwarm de oven voor op 200°C gedurende 10 minuten.
                  Verwarm de groentjes afgedekt op 180°C gedurende 25 minuten.

OPWARMTIP APPELTJES 
•  Verwijder de vershoudfolie, het schoteltje is speciaal gemaakt zodat het ZEKER in de 

microgolfoven & oven mag.
•  MICROGOLF: afgedekt 6 à 8 minuten op 750W.
•  OVEN: Verwarm de oven voor op 200°C gedurende 10 minuten.
                  Verwarm de appeltjes afgedekt op 180°C gedurende 25 minuten.

OPWARMTIP STOOFPOTJES & HOOFDGERECHTJES
•  Verwijder de vershoudfolie, het schoteltje is speciaal gemaakt zodat het ZEKER in de 

microgolfoven & oven mag.
•  MICROGOLF: afgedekt 8 à 10 minuten op 750W.
•  OVEN: Verwarm de oven voor op 200°C gedurende 10 minuten.
                  Verwarm het hoofdgerecht afgedekt op 180°C gedurende 30 minuten.
                  Vergeet niet halverwege de tijd het gerecht om te roeren.

OPWARMTIP AARDAPPELBEREIDINGEN
• Verwijder de vershoudfolie, het schoteltje is speciaal gemaakt zodat het ZEKER in de 

microgolfoven & oven mag.
• MICROGOLF: afgedekt 8 à 10 minuten op 750W.
• OVEN: Verwarm de OVEN op 200°C gedurende 10 minuten.
         Plaats het schoteltje afgedekt gedurende 30 minuten op 175°C in de oven.

        Smakelijk!
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Openingsuren feestdagen
Zondag 18 december:   open van 7u-12u LAATSTE DAG BESTELLEN KERST
Maandag 19 december:  gesloten
Dinsdag 20 december:   gesloten
Woensdag 21 december:  open van 7u - 12.30u & 13.30u-17.30u
Donderdag 22 december: :  open van 7u - 12.30u & 13.30u-17.30u
Vrijdag 23 december:   gesloten, enkel bestellingen afhalen tussen 10.30u-11.00u
     We bereiden met de grootste zorg jullie bestellingen voor!
Zaterdag 24 december:   8u-12u. Winkel is ook open & afhalen bestellingen
     LAATSTE DAG BESTELLEN OUD & NIEUW
Zondag 25 december:   ENKEL AFHALEN BESTELLINGEN tussen 11u -12u
Maandag 26 december:  gesloten
Dinsdag 27 december:   gesloten
Woensdag 28 december:  open van 7u - 12.30u & 13.30u-17.30u
Donderdag 29 december:  open van 7u - 12.30u & 13.30u-17.30u    
Vrijdag 30 december:   gesloten, enkel bestellingen afhalen tussen 10.30u-11.00u
     We bereiden met de grootste zorg jullie bestellingen voor!
Zaterdag 31 december:   8u-12u. Winkel is ook open & afhalen bestellingen
Zondag 1 januari:    ENKEL AFHALEN BESTELLINGEN tussen 11u -12u

Gesloten van maandag 2 januari t.e.m. vrijdag 6 januari.
We nemen even rust, voor ons gezin & om onze batterijen op te laden!

Zaterdag 7 januari uitzonderlijk open van 7u-13u
Zondag 8 januari open van 7u-12u
Hierna gelden de normale openingsuren.

Tijdig bestellen!
Bestellingen voor Kerst noteren we t.e.m. zondag 18 december
Bestellingen voor Nieuwjaar noteren we t.e.m. zaterdag 24 december
HOE BEST BESTELLEN?
U  kan bestellen op 3 manieren: 
• In onze winkel:  U ontvangt de nodige afhaalinformatie (afhaaluur,…) en een bestelnummer 
dat u dient af te geven bij afhaling. 
• Telefonisch: We noteren en overlopen uw bestelling. U noteert het afhaaluur & 
bestelnummer, dit dien je af te geven bij afhaling.
• Per mail via info@beverenbroecke.be: Uw bestelling per mail is enkel geldig indien u 
een bevestiging en bestelnummer ontvangen heeft per mail. De bevestiging & bestelnummer 
dient u mee te brengen bij afhaling.

Wij vragen om WAARBORGEN voor planken, porselein CASH TE BETALEN, 
dit wordt dan ook cash terugbetaald bij terugbrengen (gereinigd en intact). WAARBORGEN DIE 

ELECTRONISCH BETAALD ZIJN (tijdens de feestdagen), worden terugbetaald 
in een waardebon die u ten allen tijde voor uw volgende aankoop kan besteden.

Normale openingsuren
Woe-do-vrij van 7u-12.30u & 13.30u-17.30u - Zaterdag van 7u tot 16u - Zondag van 7u tot 12u

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande. Indien de energie- en grondstofprijzen nog verder stijgen de komende maanden 
kunnen wij genoodzaakt zijn de prijzen aan te passen. Meer info hierover kan u steeds bekomen in  de winkel. 

Dank voor uw begrip.

Bestellingen voor deze dagen 
kunnen telefonisch of per mail 
doorgegeven worden.


