
Pure, more than catering. Kennedylaan 7, 2288 Bouwel. 0471/07 53 27 
Al onze prijzen zijn van toepassing op onze eindejaarsmenu 2022 – 2023. 
Al onze prijzen zijn per persoon en inclusief 6% BTW. 
Warme leveringen zijn mogelijk vanaf 15 personen. 

 
 

Eindejaarsmenu 2022 
 
Eindejaars apero planken (verkrijgbaar vanaf 6 personen)  
Vissersplank € 12,50 

è Assortiment van minstens 10 soorten vis en vissalades: 
Vb: garnalen, ansjovis, haring, gerookte zalm, scampi, gerookte heilbot, surimi, 
gerookte forel, home made zalmsla en vissla 
 

Charcuterieplank € 9,- 
è Assortiment van minstens 12 soorten charcuterie en huisbereide slaatjes: 

Vb: chorizo, hesp, vleesbrood, kippenwit, mortadella, gerookte ham, salami, paté, 
Spaanse salami, Kip curry, vleessla, spek en ei sla 
 

Luxe apero plank € 10,- 
è Assortiment van minstens 12 soorten charcuterie en huisbereide slaatjes: 

Vb: gevulde vleeswaren, chorizo, bouletjes, brie, tomaat mozzarella, kippenspiesje, 
salami, scampi, Hollandse ui, olijven, manchego kaas 
 

Supplement bij apero plank:  
è Brood en boter  € 2,50 
è Koude groenten, aardappelsla, pastasla, healthy slaatjes en sauzen € 11,- 

 
Eindejaars plank hoofdgerecht (verkrijgbaar vanaf 6 personen) € 29,- 

è Assortiment van minstens 20 soorten charcuterie, vis en huisbereide slaatjes: 
Vb: Paté, bouletjes, scampi, brie, tomaat mozzarella, gerookte zalm, hesp, haring, 
ansjovis, vleesbrood, kippenwit, gevulde vleeswaren, manchego kaas, tapenade, 
Hollandse ui, olijven, 1 vege slaatje, 2 slaatjes met vlees, 2 slaatjes met vis 

è Assortiment koude groenten, aardappelsla, pastasla en healthy slaatje 
è Koude sauzen 
è Brood en boter 

 
Assortiment mix broodjes € 8,50 
Assortiment van 4 belegde broodjes per persoon.  
De broodjes zijn een mix van de basic broodjes (charcuterie en slaatjes) en onze luxe 
broodjes (tapenade, groenten, charcuterie en slaatjes).  
We maken steeds een assortiment van vlees, vis en vege broodjes. 
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Soepen (per liter) 
Tomatenroomsoep met balletjes € 5,50/L 
Boschampignonsoep € 6,50/L 
 
Koud buffet € 29,- 
Scampi, zalm, perzik met tonijnsla, asperge rolletje, carpaccio van Belgisch wit-blauw, 
kippenboutjes. 

è Assortiment van koude groenten, aardappelsla, pastasla, eitjes en healthy slaatjes, 
koude sausjes, brood en boter. 

 
Luxe eindejaars barbecue / mix grill (zelf te bakken of warm geleverd)   € 27,- of € 30,- 
Assortiment:  

- Chateaubriand / Ardeens varkenshaasje / scampi / barbercue worst 
è Inbegrepen:  

o Assortiment van koude groenten, aardappelsla, pastasla, eitjes en healthy 
slaatjes, koude sausjes 

o Warme groenten: vb.: boontjes met spek en witloof 
o Aardappelen naar keuze: gratin, krieltjes of kroketten (zelf nog bakken) 
o Pepersaus 

 
Luxe Warm buffet (zelf op te warmen of warm geleverd)                           € 27,- of € 30,- 
Assortiment:  

- Ardeens varkenshaasje met pepersaus / tongrolletjes in kreeftensaus / videe 
è Inbegrepen:  

o Assortiment van koude groenten, aardappelsla, pastasla, eitjes en healthy 
slaatjes, koude sausjes 

o Warme groenten: boontjes met spek en witloof 
o Aardappelen naar keuze: gratin, krieltjes of kroketten (zelf nog bakken) 

 
Dessert 
Palletje van zoetigheden € 10,- 
Assortiment van zoetigheden, mousses en gebak, afgewerkt met vers fruit 
 
Bestellingen kunnen ten laatste tot 16/12/22 geplaatst worden. Hou er rekening mee dat 
onze bestellingen eerder afgesloten kunnen worden als onze planning volzet is. 
 
Smakelijke groetjes! Giovanni & Eleonore 


