AANGEPASTE OPENINGSUREN

VERRASSINGSBRODEN
Al onze broden zijn in de prijs inbegrepen. Indien
gewenst presenteren we de mini-sandwichen op
een schotel. Uiteraard wordt de prijs dan aangepast.
Klassiek 						€ 45/ 35 stuks
Krabsla | Tonijnsla | Paté | Brie | Mozzarella parma |
Gerookte zalm
Met bijpassende rauwkost en sausjes
Budget 						€ 40/ 35 stuks
Krabsla | Tonijnsla | Paté | Kaas met boter |
Hesp met boter | Americain préparé | Kip Curry
Kaasmeester 					

€ 56/ 35 stuks

Brie | Camembert | Halve oude kaas met boter |
Zachte geitenkaas | Chaumes | Emmental met boter |
Cambozola | Abdijkaas

Maandag 24/12 				8.30-16.00
Dinsdag 25/12 				gesloten
(bestellingen af te halen van 9.00-11.00)
Woensdag 26/12 				gesloten
Donderdag 27/12 			
8.30-18.30
Vrijdag 28/12 				8.30-18.30
Zaterdag 29/12 				7.30-17.00
Zondag 30/12 				7.30-12.00
Maandag 31/12 				8.30-16.00
Dinsdag 1/01 				gesloten
(bestellingen af te halen van 9.00-11.00)
Woensdag 2/01 				gesloten

Feestfolder
			2018-2019

Vanaf donderdag 3/01 hernemen we de gewone
openingsuren!
Bestellingen voor KERST worden aanvaard tot
vrijdag 21/12
Bestellingen voor OUDEJAAR worden aanvaard tot
vrijdag 22/12
Gelieve alle bestellingen te plaatsen in de winkel aub!

Breughel 						€ 47/ 35 stuks
Boerepaté | Ardeense salami met boter | Vleessla |
Varkensgebraad met mosterd | Hesp met boter |
Vleesbrood met boter
Italiaans 						€ 54/ 35 stuks
Parma met boter | Mortadella met boter |
Coppa met boter | Bresaola met boter |
Sopressa met boter | Gorgonzola
Visser 						€ 63/ 35 stuks
Krabsla | Tonijnsla | Gerookte zalm |
Grijze garnaalsla | Scampi in look |
Noordzeesla

Wij wensen jullie alvast prettige feestdagen!
BART & DEBORAH

Kerkstraat 16
1742 Sint-Katherina-Lombeek
www.kaas-charcuterie.be

SCHOTELS
Kaasschotel
APERITIEF
Kaas
Wij zorgen voor de kazen, allemaal in hapklare stukjes,
mosterd, augurkjes en zilveruitjes…
Jullie voor het aperitief! 			
€ 5,75/pp
Gemengd
Geen traditionele “portie gemengd”, maar wel lekkere
kaas vergezeld van gedroogde hesp en salami,
op een leuke manier gepresenteerd met mosterd,
augurkjes en zilveruitjes. 			
€ 5,75/pp
Charcuterie
Voor de vleeseters onder ons! Hier krijg je een waaier aan
flinterdun gesneden charcuterie zoals parma,
serrano,italiaanse salami… 			
€ 5,75/pp
Breughel
Traditie ten top! Lekker stukje kaas, boerering salami,
gebakken balletje, luikse pens,… Dit vergezeld van
mosterd, augurkjes en zilveruitjes. 		
€ 5,75/pp
Koude toastjes
Een assortiment aan belegde toastjes, ideaal voor een
feestje! Wij zorgen voor een transport-veilige verpakking!
€ 25 / 20 stuks 		
€ 62,50/ 50 stuks
€ 37,5/ 30 stuks 		
€ 125 / 100 stuks
€ 50/ 40 stuks
		
		
Gevulde borrelglaasjes
Een assortiment van 4 soorten, aangeboden per 8 stuks.
Wij zorgen voor een transport-veilige verpakking!
							€ 14 / 8 stuks
• Rundscarpaccio | rucola | pijnboompitten |
parmezaan | olie
• Grijze garnalen | sla | tomaat | eitje | mayonaise
• Gerookte zalm | kruidenkaas | bieslook | tuinkers |
komkommer
• Mozzarella | tomaat | parmaham | basilicum | olie

Hoofdmaaltijd 250gr/pp 				
€ 11/pp
Dessert 150gr/pp 					
€ 6,60/pp
Kids 150gr 						
€ 5,50/pp
Onze planken zijn rijkelijk gevuld met noten, druiven,
gedroogd fruit en dadelschijfjes.
Geef ons zeker door als je iets specifiek wel of niet op de
plank wil, we houden hier zo veel mogelijk rekening mee!
Charcuterieschotel
Een ruim assortiment aan fijne vleeswaren gepresenteerd
op een houten plank.
Rechttoe, rechtaan is hier het motto!		
€ 7,90/pp
Breughelschotel
Altijd een schot in de roos met deze schotel.
Een stukje paté, een sneetje kop, kipkap of tortue,
boerehesp, salami en huisbereid gehakt.
Of wat dacht je van lekkere gebakken balletjes met kriekjes?
Of de populaire zwarte en witte pens met appelmoes...
								€ 11/pp
Tapas
Klassiek 							€ 5,75/pp
Een leuke houten plank gevuld met heel wat lekkers!
Olijfjes, crackers, dipsaus, fijne vleeswaren, kaas,...
Bruschetta 							€ 5,75/pp
Deze plank is rijkelijk gevuld met tomatensalsa, tzatziki,
pesto, fijne vleeswaren en bruschetta’s.

KAASFONDUE EN RACLETTE		

€ 15/pp

Fondue
Wij bezorgen u de juiste combinatie van kazen samen
met fijne vleeswaren, aangevuld met augurkjes,
zilveruitjes en gekookte aardappelen in de schil.
Raclette
Keuze uit een blok Zwitserse of Franse kaas, met
aangepaste fijne vleeswaren, augurken, zilveruitjes en
aardappelen in de schil .

Op vraag kunnen de toestellen, mits beschikbaarheid
gehuurd worden.

