Ysgebak, Ystaarten, Sorbet
Ysgebak

➢ assortiment ijsgebak
3,00 €/stuk
➢ mini-kerstassortiment (bolletje) 3,50 €/stuk

➢ ijsgebak in feestelijke coupe
➢ Kinderbeker in figuur

Ystaarten
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ijsstronken 6 - 8 - 10 - 12 personen V of V+CH of V+Mokka
ronde ijstaarten 4 - 6 - 8 - 10 - 12 pers. V of V+CH of V+Mokka
kerstboom 6 of 8 personen V of V+CH of V+Mokka
exclusief: vanille met meringue en frambozencoulis, 4 of 8 pers.
5 voor 12-ijstaart met advocaat V of V+CH of V+Mokka
champagnefles in vanille 16 personen
meringuetaart (rond) 4 - 6 - 8 - 10 - 12 personen V of V+CH of V+Mokka
ijstaart met dubbele slagroom 4 of 8 personen V of V+CH of V+Mokka
stronk overgoten met chocolade 4 of 8 personen V of V+CH of V+Mokka
ijstaart overtrokken met marsepein 4 of 8 personen V of V+CH of V+Mokka

Sorbet

➢ champagnesorbet
➢ mojito, framboos, passievruchten, citroen

3,30 €/stuk
3,20 €/stuk
3,00 €/pers.
3,10 €/pers.
3,00 €/pers.
3,80 €/pers.
3,20 €/pers.
49,60 €
3,20 €/pers.
3,30 €/pers.
3,20 €/pers.
3,80 €/pers.

12,00 €/l
5,90 €/l

Nieuwjaarsfolder 2019
Alle feestschotels & ijstaarten te bekijken in onze fotoboek.

Alle schepijs eveneens te verkrijgen !

Ook kinderijstaarten, communietaarten, ... Bestel een week voor je feest !

Geschenken : manden - glaswerk - borden

Vernieuwde
& zeer ruim
e

keuze

Een ruime waaier aan mogelijkheden, om een aangenaam & lekker geschenk te geven !
➢ Assortiment De Klok en Aerts : advocaat, advocaatpralines, chocolade- & vanillejenever,
krieken op jenever, winterkoffie, marsepein, speculaas : amandel & natuur
➢ Assortiment Verhofstede : 10 soorten fruitsappen
➢ Assortiment De Kroon : Straffe échte mosterd, zachte mosterd

Tom & Elke Van de Vyver-Dierickx
Koolputstraat 15 - 9120 Melsele
tel. 03/775 86 56 - fax 03/775 88 60

WWW.BEVERENBROECKE.BE

➢ Wijnen & Champagne De Wijnkar : import kwaliteitswijnen, geschenkpakketten, ...
➢ Allerhande Lekkers Zoet : chocolade, koekjes, pralines, ambachtelijke confituur, ...
➢ Voor de Keukentafel : Thee , koffie, confituur, ruim aanbod zelfgemaakte zuivelproducten
➢ Brouwerij Verhofstede : likeuren en aperitiefjes

Voor verenigingen, grote groepen en bedrijven
Vraag meer info over kaasbuffetten.

Voor het noteren en afhalen van uw bestellingen is de winkel EXTRA open
Zaterdag 15/12 OPEN van 8.00 tot 16.00 uur.
Maandag 17/12, dinsdag 18/12, woensdag 19/12, donderdag 20/12
EXTRA OPEN vanaf 10.30 uur om te bestellen!
Vrijdag 21/12 EXTRA OPEN vanaf 9.00 uur om te bestellen!
Zaterdag 22/12 OPEN van 8.00u tot 16.00u.
Maandag 24/12 OPEN van 8.00u tot 13.00u.
Dinsdag 25/12 tussen 11.00u en 11.30u bestellingen afhalen.
Woensdag 26/12, donderdag 27/12 en vrijdag 28/12:
EXTRA OPEN vanaf 9.00 uur om te bestellen!
Zaterdag 29/12 OPEN van 8.00u tot 16.00u.
Maandag 31/12 OPEN van 8.00u tot 13.00u.
Dinsdag 1/1 tussen 11.00u en 11.30u bestellingen afhalen.
Zaterdag 5/1 is bestellingen afhalen mogelijk!

Dé speciaalzaak voor uw lekkerste kaasschotel
Wij verzorgen het hele jaar door jouw kaasschotels !
ONZE WINKEL IS IEDERE ZATERDAG OPEN VAN 8.00 UUR TOT 16.00 UUR.
ALLE ANDERE DAGEN IS AFHALEN VAN BESTELLINGEN MOGELIJK.
MET DE FEESTDAGEN ZIJN WIJ EXTRA OPEN
VOOR HET NOTEREN VAN JOUW BESTELLINGEN !

Heerlijke feestdagen toegewenst !
Wij hebben graag oog en aandacht voor
uw schotels ... bestel daarom tijdig.
Alles kan aan huis geleverd worden !

Feestelijke Kaas- en Charcuterieschotels

Een lekker, verzorgd en makkelijk idee voor de feesten !
SIEF

Kaasschotels

EXCLU

In de winterperiode is het aanbod franse en exclusieve kazen zeer gevarieerd. Daarom
hebben wij speciaal voor onze klanten een 20-tal nieuwe, speciale kaasjes uitgezocht
die we met de feestdagen graag op jullie kaasschotel leggen.
Brie & camenbert met z’n varianten, verschillende kruiden-kazen, geitenkaas, notenkaas,
zalmkaas, blauw schimmelkaas, chocokaas ananaskaas, verschillende paterskazen, harde
kazen (natuur of met kruiden), nog veel meer… ook lightkazen
Onze KAASSCHOTELS worden naar Uw keuze voorzien met de beste kazen, rijkelijk
afgewerkt met VERS FRUIT (ananas, galia meloen, kiwi, passievrucht, druiven, litchi) en
bijpassende noten, dadels, vijgen, rozijnen, …
Een feestelijke schotel met de perfecte afwisseling tussen kaas en fruit.
➢ 12,95 � p.p. als hoofdmaaltijd (Basic-formule)
➢ 16,45 € p.p. kaasschotel + broodass. (Luxe-formule)
➢ 19,00 € p.p. kaasschotel + broodass. + wijn (All-in formule)*

* bij onpare bestelling wordt éénmalig 2,90 € extra gerekend omdat 1/2 fles wijn wordt gerekend p.p.

➢ 9,40 € p.p. dessertpallet of receptieschoteltje
➢ ➢ Onze wijnsuggesties vindt je in onze winkel ➢ ➢

W

NIEU

Charcuterieschotels

CHARCUTERIESCHOTEL “Standaard”:
wordt naar Uw keuze voorzien met verse salades (krabsla, preparé, vleessla) en vers beleg
(hesp, salami, paardenvlees, wildpaté, ...)
Dit alles wordt verzorgd afgewerkt met de gepaste garnering.
Er is ook mogelijkheid om de charcuterieschotel aan te vullen met sneetjes kaas. Dit kan
zijn : jonge of belegen kaas, passendale, geitenkaas, kruidenkazen, ... Vermeld dit even
wanneer je besteld.
➢ 10,50 € per pers. hoofdmaaltijd
➢ Aanvulling van je charcuterieschotel met enkel tomaat-garnaal & garnering
3,00 € per stuk
CHARCUTERIESCHOTEL “Deluxe”: een standaard-charcuterieschotel aangevuld met
een tomaat gevuld met grijze garnalen, hespenrolletjes met asperges, een gevuld eitje
met krabsla en een frisse kruidenkaas.
➢ 16,50 € per pers. hoofdmaaltijd
KINDERSCHOTELTJE : We maken voor de kindjes een apart schoteltje naar uw
keuze. Hier kan een variatie voorzien worden van hesp, plopworstje, salami, frikandon,
bolletjes in tomaat met daarbij reepjes jonge kaas of een stukje brie. Voor ieder kind
een verrassing op de schotel !
➢ 7,50 € per kind

Broodassortiment

Voor bij je KAAS- of CHARCUTERIESCHOTEL of VISBELEG !
Wij bieden je een variatie aan brood. Zeer geschikt bij kaas is een combinatie van stokbrood
(wit & bruin), notenbrood, ciabattabrood & boerenolijfbroodjes
Ook mini-sandwichen & mini-pistolets horen hierbij ! 3,50 �/pp
➢ ➢ ➢ Leg deze combinatie in een rieten mandje op tafel,
je gasten hebben een rijkelijke keuze, succes verzekerd    
➢➢➢
Notenbrood : ook zéér geschikt bij wildpaté als voorgerecht 3,50 �/st

Feestelijk visbeleg
Visschotel als broodjesmaaltijd !
Onze VISSCHOTELS worden rijkelijk voorzien van voldoende sneetjes gerookte heilbot &
gerookte zalm, forel, een visterrine van langoustine of rivierkreeftjes en een 4-tal vissalades
(krabsla, garnaalsla, tonijnsla, zeevruchtencocktail, ...).
Dit alles wordt verzorgd gegarneerd op een gepaste schotel.
TIP : dit kan ook in combinatie met kaas- of vleesschotel.
➢ Visbeleg-schotel : verzorgd afgewerkt (vanaf 4 pers.)
16,00€/pp
➢ Aangevuld met een verse tomaat-garnaal
3,00€/st

Koud Feestbuffet
Koud Buffet I 21,50 €/pp
gerookte zalm en heilbot
tomaat met grijze garnalen
hesprolletje met asperges
gebraad met selderslaatje
kalkoensneetjes
salami-rozetjes
gevuld eitje met krabsla
kippenboutje
waaier verse groenten
koude sausjes

Koud Buffet II 23,50 €/pp
(vanaf 4 pers.)
vers gestoomde zalmfilet
gerookte zalm en heilbot
tomaat met grijze garnalen
hesprolletje met asperges
kalkoensneetjes		
gevuld eitje met krabsla
kippenboutje
waaier van verse groenten
koude sausjes

Aanvullend bij koud buffet
Perzik met tonijnsla
Aardappelsla
Pastasalade
Gebraad met selderslaatje & salamirozetje
Vers gebakken broodjes met boter !!

2,50 €/st
2,20 €/pp
2,40 €/pp
2,50 €/pp
2,80 €/pp

Koude aperitiefjes & tapas
➢
➢
➢
➢

Groene olijven
➢ Apero mini-salami
Zongedroogde tomaatjes
➢ Mini-batoen geitenkaas met ham & basilicum
Peppedew met kaasvulling
➢ Mousse van bosduif & paté van wild met veenbessen
Ansjovisspiesje
RUIME KEUZE & CONFIJT GRATIS

Graag een TAPAS SCHOTEL voor je aperitief !
Wij stellen naar jouw keuze je schoteltje samen, kan ook in combinatie met blokjes
kaas & salami ! Tijdig bestellen is een aanrader !
➢ TAPASSCHOTEL : 5 à 6 soorten per schotel : prijs varieert naar soort en gewicht.

