LEKKER TAFELEN 2022

Lekker én gezellig tafelen ...
daar staan wij garant voor!

gourmetschotels, sierlijke kaasschotel of een hemels buffet ...

In deze folder kan u verschillende
mogelijkheden vinden om er een
prachtige avond van te maken met uw
gezin, vrienden of familie.

Ons volledige team staat u graag bij
met raad en daad om de juiste keuze
te maken voor een geslaagd feest.
Wij kijken er naar uit om u in ieder
seizoen van dit jaar te verwennen ...
MET SMAAK EN PASSIE!

Laat u verleiden door onze heerlijke
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Gourmet ‘met de pannekes’
Gourmet gewoon
Steak, kipfilet, hamburger, Zwitsers schijfje, lenteburger,
kippenchipolata, schnitzel, varkensreepjes en minibrochette

€ 11,25 / per persoon

Klasse gourmet
Steak, kalkoenlapje, kipfilet, kippenchipolata, hamburger,
lamskotelet, varkenshaasje, zalmfilet en scampi’s

€ 14,45 / per persoon

Kindergourmet
Kalkoenlapje, hamburger, Zwitsers schijfje en kippenchipolata (in kinderbox met geschenkje)

€ 6,25 / per persoon

U kan onze gourmets aanvullen met een koude of warme groenteschotel en
bijhorende sausjes > zie blz. 7 in deze folder.
€ 5,00 huur
€ 50,00 waarborg

Gourmettoestel (6 personen)
U kan uiteraard ook perfect bakken op een teppanyaki plaat!
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Teppanyaki ‘op de plaat’
Teppanyaki
Steak, lamskotelet, kipfilet baharat, eendenborstfilet,
Zuiders kalkoenlapje, varkenshaasje met kruidenboter,
kabeljauwfilet, zalmfilet en scampi’s
Teppanyaki groenteschotel
Verse ananasblokjes, sojascheutjes, cherrytomaatjes,
witloof, champignons, bakpatatjes, courgettemix, boontjes
met spek en noedels

€ 15,50 / per persoon

€ 6,25 / per persoon

Liever de koude groenteschotel of ook nog extra sausjes?
Zie blz. 7 in deze folder.
€ 5,00 huur
€ 50,00 waarborg

Teppanyaki plaat (groot of klein)
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Steengrill puur ‘op den steen’
Steengrill puur
€ 15,50 / per persoon
Steak Witblauw, Simmentaler ribeye, lamskroontje,
varkenshaasje, Duroc-lapje, kalkoensteak, kipfilet, zalm en kabeljauw
De steengrill puur kan u aanvullen met een koude of warme groenteschotel en
bijhorende sausjes > zie blz. 7 in deze folder.
					 			
Steengrill (4 tot 6 personen)

€ 5,00 huur
€ 50,00 waarborg

Barbecue
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Vraag naar de Feestbrochure van de
catering voor al onze BBQ formules of
neem een kijkje in de webshop:
www.hemelsoetwebshop.be en bestel
meteen uw BBQ!

Fondue ‘met de stokskes’
Klassefondue
Balletjes, spekrolletjes, worstjes en blokjes kalkoen, rund,
varken en kalf
Kinderfondue
Balletjes, spekrolletjes, worstje en blokjes kalkoen
(in kinderbox met geschenkje)
Balletjes/spekjes/worstjes
(Schoteltje met 20 balletjes, 10 spekjes en 5 worstjes)
Fondueballetjes extra
Spekrolletjes extra
Fondueworstjes extra

€ 13,40 / per persoon

€ 5,75 / per persoon

€ 15,95 / per schotel
€ 0,50 / per stuk
€ 0,50 / per stuk
€ 0,45 / per stuk

U kan onze fondueschotels aanvullen met een koude of warme
groenteschotel en bijhorende sausjes > zie blz. 7 in deze folder.
Fonduetoestel (5 personen)		
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€ 5,00 huur
€ 50,00 waarborg

Groenteschotels en sausjes
Koude groenteschotel
Sla, geraspte worteltjes, rauwkostsalade, tomatenpartjes met
ui en vinaigrette, bloemkoolroosjes, prinsesboontjes, Oosterse
taboulé, pasta en aardappelsalade

€ 6,25/ per persoon

Warme groenteschotel ‘traditioneel’
Jonge worteltjes, spruitjes met spek, bloemkool met kaassaus,
witloof, champignons en appeltje met veenbessen

€ 6,75 / per persoon

Warme groenteschotel ‘hedendaags’
Taartje van zoete aardappel, spinazie en feta, pastinaakfrietjes,
oventomaatje met rozemarijn, witloof, savooi met spekjes en
fijne wokgroentjes

€ 6,75 / per persoon

Huisbereide koude sauzen (verkrijgbaar per potje van 150 gr)
Cocktail, tartaar, mosterdsaus, currysaus, looksaus en
Provençaalse saus

€ 1,75 / per potje

Huisbereide warme sauzen (verkrijgbaar per potje van 500 gr)
Archiduc, béarnaise, roze pepersaus en gewone pepersaus
					 			

€ 6,50 / per potje

De samenstelling van onze groenteschotels kan wijzigen naar gelang het seizoen.
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Pizzaparty

€ 14,65 / per persoon

verkrijgbaar vanaf 4 personen

Trendy en kindvriendelijke formule om gezellig te tafelen!
Vlees- en visgarnituren, vers gesneden groentjes, olijven,
2 soorten tomatensaus, kazen, kruiden en pizzabodems
			
					
Pizza-oven (4 of 6 personen)
				

Hamburgerparty

€ 10,00 huur
€ 50,00 waarborg

€ 12,95 / per persoon

verkrijgbaar vanaf 4 personen

5 krokante sesambroodjes (zelf nog af te bakken voor een kraakvers broodje!)
5 verschillende mini hamburgertjes
Buffet met groentjes, garnituren en sausjes
De hamburgertjes kan u bakken in de pannetjes van uw gourmettoestel, op een
teppanyakiplaat of op een steengrill. 		
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Wokschotel

verkrijgbaar vanaf 4 personen

€ 18,95 / per persoon

4 verrassende combinaties om zelf te wokken:
kip, scampi, rundgyros en varkensreepjes, aangevuld met
groentjes, pasta, rijst en woksauzen
€ 5,00 huur
€ 50,00 waarborg

Woktoestel (+/- 5 personen)

Kaasschotel

€ 14,95 / per persoon

Assortiment Belgische en buitenlandse kazen (300 gr pp)
aangevuld met vers fruit, noten, rozijnen en shiitakes.
€ 0,50 / stuk
€ 1,00 / stuk
€ 1,30 / stuk

Mini broodjes + botercupje
Stokbroodje wit
Stokbroodje bruin

Graag aangepaste wijn bij uw kaasschotel? Onze heerlijke Cuvee des drilles zal u
zeker bekoren!"
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Koude Buffetten
Vleeswarenschotel
Assortiment charcuterie en salades gegarneerd op een schotel.
Zelf te kiezen door u of samengesteld door ons.
Mooie en lekkere begeleiding bij uw verse sandwiches en pistolets.
Belgisch buffet
Combinatie van charcuterie gemaakt in eigen atelier en een
assortiment Belgische kazen.
Wordt gegarneerd met meloen, ananas, kiwi en druifjes
Droge worst			
Ambachtelijke boerenham
Hoofdvlees met mosterd		
Bourgondische notensalami
Paté van de chef met konfijt
Préparé				
Vleessalade			

€ 9,95 / per persoon

€ 15,95 / per persoon

Brugge blomme
Père Joseph
Chimay
Passendale fruitig
Wijnendale
Stokbroodje (1 per persoon – zelf af te bakken)
Mini sandwiches (3 per persoon)
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Klassebuffet
€ 23,50 / per persoon
Tomaat garnaal, perzik met huisbereide tonijnsalade, duo van
gerookte zalm en heilbot, gevuld eitje, gebraden rundrosbief,
gekookte ham met asperges, Italiaanse ham met meloen,
paté van de chef met uienconfituur, kippenwit van de chef en
gebakken varkensgebraad met mosterd
Dit buffet wordt aangevuld met onze koude groenteschotel, sausjes en
feestelijk gegarneerd.
Extra voor uw buffet
Gebakken kippenboutje
Hollandse maatjes met verse ui en peterselie
Vers gepocheerde zalmfilet
Gebakken scampi’s (2 stuks)
Rundcarpaccio met Parmezaanschilfers

€ 1,95 / per persoon
€ 2,75 / per persoon
€ 3,25 / per persoon
€ 3,25 / per persoon
€ 3,25 / per persoon

Luxe ontbijtbuffet
€ 49,90/ per 2 PERSONEN
Een luxe ontbijt met ovenverse koffiekoeken, pistolets,
sandwiches en ontbijtgranen. Aangevuld met charcuterie, kaas,
gerookte zalm, zoet beleg en een gekookt eitje. Als dranken voorzien
wij koffie, cava en fruitsap. Als afsluiter een gezond dessertje.
Wij leveren uw ontbijt ook aan huis!
Vraag ernaar bij het bestellen of duid het meteen aan in onze webshop.
Broodjes bij uw buffet? Zie blz. 9 bij de kaasschotel. 		
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Broodjes
Minisandwiches met beleg en groentjes
Minisandwiches met garnaalsla/gerookte zalm en groentjes
Schotel van 30 stuks gemengd
Minipistolets met beleg en groentjes			
Zachte broodjes die rijkelijk gegarneerd worden met een variatie
van beleg
Schotel van 25 stuks gemengd (vlees/vis)

€ 1,35 / stuk
€ 1,60 / stuk
€ 40,00 / schotel
€ 1,65 / stuk

€ 40,00 / schotel

Wraps
Assortiment van verschillende soorten wraps met kip, ham, ...

€ 1,65 / stuk

Spitsbroodje beenham
Heerlijk krokante broodjes met huisbereide beenham, verse groentjes en
een sausje naar keuze. Broodjes zelf af te bakken voor een ovenvers
resultaat. De beenham kan u opwarmen au bain-marie of in de oven.

€ 4,00 / stuk

€ 12,45
La granja 360
Deze aangenaam zachte cava heeft een lichte kleur,
aanhoudende bubbels en een goede mousse. In de mond krijgt
u een evenwichtige smaak van rijp wit fruit en noten.
Op uw gezondheid!
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Tapas / aperitief / to share
Trio van koude amuses
€ 6,95 /assortiment
Tomaat met pestopasta - Zalmtartaar met dillecrème Geitenkaasje met paprika en tomatenkonfijt
Apero-box zakouski
€ 18,95 /assortiment
Assortiment van 20 hapjes: pizza’s, worstenbroodjes,
morvan, zakouskis, zalmrolletje, ...
Mini worstenbroodje
€ 1,00 / stuk
Mini pizza
€ 1,00 / stuk
Tapasschotel mini (2 à 3 personen)
€ 20,25 / schotel
Olijven, zongedroogde tomaatjes, grill worst, pancetta, klasse
droge worst, finocchio, mosterdkaas en wraps met kip & curry
Tapasschotel maxi (4 à 5 personen)
€ 41,95 / schotel
Olijven, zongedroogde tomaatjes, klasse droge worst, manchego, scampi’s met look, tapenade en grissini, kruidenham, wraps,
truffelsalami en gemarineerde ansjovis
Kidsplank met dipgroentjes
€ 6,00 / stuk
Palletje ambachtelijke ham met cavaillon
€ 7,00 / stuk
Palletje aperokaasjes, noten, rozijntjes en shiitakes
€ 7,00 / stuk
Gegrilde ribbetjes
€ 7,00 / stuk
Traag gegaard en gelakt spek
€ 7,00 / stuk
Scampi (10) Thaï Curry met Chinese mie
€ 8,00 / stuk
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Koude en warme voorgerechten
Italiaanse kasteelham met cavaillonbolletjes,
buffelmozzarella en balsamico
Carpaccio van tomaat met burrata en chutney
Noordzeecocktail van garnaaltjes, krab en noordzee zalm
Carpaccio van Belgisch witblauw, Fleur de sel, Parmezaan
en tomatenkaviaar
Scampipan van de chef
Sloepje van tongrolletjes met preisaus

Soepen

€ 8,25 / per persoon
€ 8,95 / per persoon
€ 9,50 / per persoon
€ 9,50 / per persoon
€ 9,95 / per persoon
€ 9,95 / per persoon

enkel te verkrijgen per liter (+/- 3 personen)

We hebben steeds een afwisselend assortiment soepen in de winkel,
volgens het seizoen. Vraag naar de beschikbare soepen op het moment.
Tomaat – asperge – champignon – bospaddenstoel – kippencrème – spinazie - ...
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Hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten zijn inclusief een warme groenteschotel naar keuze (zie blz. 7)
Aardappelbereiding nog apart bij te bestellen.
Hoofdgerecht zonder groenten = prijs - € 4,00
€ 14,25 € / PER PERSOON
Orloffgebraad met kaassaus
€ 14,25 € / PER PERSOON
Klasseham met archiducsaus
					
			€ 18,75 € / PER PERSOON
Rundstong
in madeirasaus
€ 16,25 € / PER PERSOON
Kalkoengebraad met zacht pepersausje
€ 17,95 € / PER PERSOON
Gemarineerd varkenshaasje met graantjesmosterdsaus
€ 19,95 € / PER PERSOON
Zacht gegaarde varkenswangetjes met tijmsaus			
€ 23,10 € / PER PERSOON
Gegrilde kalfsmedaillon met champignonsaus
€ 21,50 € / PER PERSOON
Vispannetje van de chef* (met koud slaatje inbegrepen)
€
13,00 € / PER PERSOON
Vegetarische lasagne met gegrillde groenten en ricotta
€ 17,25 € / PER PERSOON
Vegatarische tartiflette met portobello’s en boursin

Aardappelbereidingen
Onderstaande aardappelbereidingen zijn doorheen het jaar ook per stuk of per kg te verkrijgen.

Verse kroketten (20 stuks per doosje)
Verse frietjes (voorgebakken - doosje 1 kg = 3-4 personen)
Aardappelgratin (pannetje om nog te gratineren)
Gemarineerde krielpatatjes in de schil (doosje 1 kg = 3-4 personen)
Aardappelpartjes met rozemarijn (doosje 1 kg = 3-4 personen)
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€ 5,95 / PER DOOSJE
€ 2,30 / PER DOOSJE
€ 2,95 / PER PANNETJE
€ 9,75 / PER DOOSJE
€ 9,75 / PER DOOSJE

Wij zijn alle dagen open!
Broodautomaat en voedingsautomaat
op de parking naast onze winkel.
24/7 Vers brood,
heerlijke gerechten, soepen, dranken, ...
Openingsuren
Alle dagen doorlopend open van 7u30 tot
18u00, op zondag tot 12u00.
Maandag is onze wekelijkse sluitingsdag
Hoe bestellen?
»» online via www.hemelsoetwebshop.be
»» telefonisch op 09 357 53 67
(bellen of Whatsapp)
»» in de winkel
Adresgegevens
Klasseslager Hemelsoet
Kluizendorpstraat 62
9940 Evergem
hemelsoet@klasseslager.be
www.klasseslagerhemelsoet.be

