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Hou de focus op uw feest...
Feestfolder 2018 - 2019

bestel online: www.debokke.be

Welkom in onze winkel
!
We helpen u graag verd
er.

Folder 2018-2019 | Gans het jaar geldig, behalve seizoensgebonden producten | Voorwaarden voor de beste service zijn achteraan te vinden.

Feestfolder 2018-2019
TAPAS, APERITIEFHAPJES, VOOR- EN HOOFDGERECHTEN
TAPAS

VOORGERECHTEN KOUD

❥❥ Tapasschotel: huisbereide
specialiteiten, olijven, ambachtelijke
kazen, eigenbereide salami’s….€ 4.75/pp
❥❥ Tapasschotel de luxe: olijven,
zongedroogde tomaten, feta,
kaasblokjes, chorizo, aperitiefsalami,
wrap, stofelotto,….........................€ 7.25/pp

❥❥ Slaatje met het beste
uit de Noordzee...................................€ 8.80
❥❥ Duo van tomaat garnaal
met een cocktailsausje en
verse tartare........................................€ 8.80
❥❥ Carpaccio van rund met rucola,
Parmezaan, pijnboompitten
en balsamicocrème............................€ 8.00
❥❥ Bordje parma en meloen
afgewerkt met grijze garnalen........€ 8.00

Luxe tapas kan ook als voorgerecht
gegeven worden met brood

KOUDE APERITIEFHAPJES
❥❥ Mini carpaccio van rund.............. € 1.35/st
❥❥ Spiesje mozarella, olijven en
zongedroogde tomaten............... € 1.35/st
❥❥ Aperitiefglaasje
met parma en meloen.................. € 1.35/st
❥❥ Aperitiefglaasje gemarineerde
zalm met limoen en zure room.. € 1.35/st

WARME APERITIEFHAPJES
❥❥ Voorgegaarde kippenboutje € 1.00/st
❥❥ Gebakken scampi
met romig sausje........................... € 1.20/st
❥❥ Mini hamburgertje.........................€ 1.00/st
❥❥ Assortiment
warme ovenhapjes........................€ 1.00/st
❥❥ Mini worstenbroodje....................€ 1.00/st
❥❥ Verse kipnuggets........................... € 1.35/st
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Alle koude voorgerechten worden
gepresenteerd op een bord.

VOORGERECHTEN WARM
(VANAF 4 PERS)
❥❥ Verse Garnaalkroket.......................... € 1.90
❥❥ Verse breydelhamkroket.................. € 1.90
❥❥ Scampi van de chef (schoteltje
met 6 scampi’s in safraansaus met
groentjes) ..............................................€ 8.75
❥❥ Tongrolletjes in franse
groentensaus........................................€ 8.75
❥❥ Zalm met prei en garnaaltjes
gegratineerd.........................................€ 8.75

SOEPEN (ZIJN ENKEL
VERKRIJGBAAR PER LITER)
❥❥ Aspergeroomsoep...........................€ 4.00/l
❥❥ Tomatensoep.................................... € 3.75/l
❥❥ Kreeftensoep....................................€ 8.50/l
❥❥ Bospaddenstoelensoep.................€ 4.50/l
❥❥ Butternut-pompoensoep..............€ 4.25/l

HOOFDGERECHTEN VLEES
(VANAF 4 PERS)
❥❥ Beenham met grand-mère saus.... €13.00
❥❥ Kipfilet met boursinroomsaus....... €13.50
❥❥ Varkenshaasje
met zacht mosterdsausje................ €13.80
❥❥ Vlaamse orloff met
champignonkaassaus...................... € 13.50
❥❥ Hertenkalf
met veenbessensaus....................... € 19.50
❥❥ Everzwijn
met grand-veneursaus.....................€ 17.50
❥❥ Eendenborstfilet
met mandarijntjessaus................... € 18.50
❥❥ Opgevulde kalkoenrollade
met archiducsaus............................. € 13.80
❥❥ Varkenswangetjes
met blackwellsaus............................ € 14.25
❥❥ Stoofpotje van wild.......................... € 14.25

HOOFDGERECHTEN VIS
(VANAF 4 PERS)
❥❥ Vispannetje van de chef................. € 15.50
❥❥ Zalmfilet met een fijne
franse groentensaus........................ € 16.50
❥❥ Kabeljauwfilet
met chablissaus................................ € 16.50
7 kroketjes of portie gratin inbegrepen
per persoon. Warme groentjes zijn
steeds bij elk warm hoofdgerecht
inbegrepen! De warme hoofdgerechten
zijn oven klaar, u dient ze enkel 40 min
op 160°C op te warmen.

OPGEVULDE KALKOEN 14.25€/KG
(minimum gewicht ong. 4kg)

Hoeveslagerij De Bokke | Sint-Jorisstraat 79 – 8730 Beernem | info@debokke.be | 050 / 73 10 73

Al onze schotels zijn feestelijk afgewerkt. Alles van wild te verkrijgen op bestelling, ook opgevulde kalkoen.
Wildpatés, rillete, uienconfijt,... zijn steeds verkrijgbaar. Vraag ook naar onze feestelijke smeersalades om te
dippen of op toastjes te smeren. Gelieve onze voorwaarden voor de beste service achteraan te vinden.

GEZELLIG TAFELEN
FONDUE (425 gr.)

BUFFETTEN
€ 8.00

3 soorten balletjes, spekrolletje,
varkensvlees, kippenvlees en rundsvlees

KINDERFONDUE

€ 4.00

Kippenblokjes, 2 soorten balletjes en
spekrolletje

GOURMET (425 gr.)

€ 8.50

Gemarineerde kipfilet, gemarineerd
varkenslapje, gemarineerd biefstukje,
chipolata, hamburger, Zwitserse schijf,
slavink, cordon bleu, lamskoteletje en
eitje met spek

VERRASSINGSBROOD

KOUD VLEESBUFFET

€ 14.50

Boerenham met meloen, hamrolletje met
asperge, salami, mosterdspek, kippenwit,
pastrami, vleesbrood, paté, grillworst en
kippenboutje

KOUD VLEES/VISBUFFET

€ 16.50

Boerenham met meloen, hamrolletje met
asperge, salami, eitje met krabsalade,
perzik met tonijn, pastrami, paté, kippenboutje, grillworst en gerookte zalm

KOUD VLEES
BREUGHELBUFFET

€ 14.50

Chipolata, hamburger, zwitserse schijf,
cordon bleu en slavinkje

Hamrolletje met asperge, bloedworst,
paté, mosterdspek, pastrami,
kippenboutje, hoofdvlees, vleesbrood,
grillworst, salami en droge worst

WILDGOURMET (325 gr.)

KAASPLANK

KINDERGOURMET

€ 4.25

€ 18.50

€ 11.50

Variatie van eend, everzwijn, hert,
haas, konijn, fazant en kwarteleitje
Ook serveren wij hier een bijhorend
wildsausje (enkel te verkrijgen in het
wildseizoen)

Assortiment van verschillende gerijpte kazen.
Mooi afgewerkt met vers fruit en nootjes.

MINI BBQ VIS/VLEES
OP TEPANYAKIPLAAT (425 gr.) € 12.75

KOUDE
GROENTENSCHOTEL

Spiesje scampi, gemarineerde zalm,
gemarineerde kabeljauw, spiesje
rundsvlees, gemarineerd lamskoteletje,
gemarineerde eendenborst, gemarineerd
spek, kalkoentournedos, chipolata en
witte pens

Variatie van sla, tomaat, wortel, komkommer,…

STEENGRILL

GRATINAARDAPPELEN,
AARDAPPELSALADE, PUREE,
KRIELAARDAPPELEN, RIJSTSALADE, PASTASALADE € 7.45/KG

€ 9.00

Kipfilet, verkenslapje, biefstukje,
chipolata, hamburger, zwitserse schijf,
slavink, lamskoteletje en kalfslapje
Alle schotels zijn steeds voorzien van
3 soorten koude sausjes.

Gourmet
Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.

€ 2.75/PP

€ 3.25/PP

Variatie van bereide warme groenten:
boontjes met spek, bloemkool, witloof…

VERSE KROKETTEN

€ 1.10/ST

Met een variatie zoals kaas, hesp,
préparé… + groentjes

KLEINE BROODJES B

€ 1.25/ST

Met een variatie zoals gerookte zalm,
garnaalsalade, tonijnsalade... + groentjes

DESSERTS
❥❥ Verwen petit fours (botercrème
gebakje op sablébodem met 2 laagjes
marsepein: praliné, aardbei, citroen
en vanille)........................................€ 1.00/st
❥❥ Bûche met passie-frambozen
mousse 56 cm.............................. € 28.00/st
❥❥ Bûche met melkchocolade crème,
chocoladegenoise overtrokken
met ganache 56 cm.................... € 28.00/st
❥❥ Bûche met crème au beurre, slagroom
en fruit 56 cm............................... € 28.00/st
Gelieve de dessersts minstens
10 dagen op voorhand te bestellen

GARNITUREN

WARME
GROENTENSCHOTEL

KLEINE BROODJES A

DRANKEN
❥❥ Cava viva brut............................. € 9.40/fles
❥❥ Calusari pinot noir..................... € 5.95/fles
❥❥ Calusari sauvignon blanc........ € 5.95/fles
❥❥ Okapi chenin
blanc/chardonnay..................... € 5.95/fles
❥❥ Okapi merlot shiraz................... € 5.95/fles
❥❥ Marchot merlot.......................... € 5.95/fles

€ 0.25/ST

BROODMANDJE ALS
AANVULLING
€ 0.30/ BROODJE

Kaasplank

Knapperige broodjes
feestfolder | 2018 - 2019
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Bespaar tijd en
geld met colli’s

U vindt ons naast
het industriepark
te Beernem!

1 KG WORST

4 BRAADWORSTEN

1 KG FILETGEBRAAD

4 BOOMSTAMMEN

1 KG KOTELETTEN

4 VARKENSSCHNITZEL

1 KG SPIERING OF HESPENSNEDEN

4 SCHELLEN ARDEENS GEBRAAD

€ 32.90 € 24.50

€34.00 € 24.50

Rundscolli

Gezinscolli 2

1 KG STOOFVLEES

4 CORDON BLEU

1 KG BIEFSTUK EXTRA

4 CHIPOLATA

1 KG HAMBURGERS

4 GEM. KIPPENSTEAK

1 KG AMÉRICAIN

800GR GEHAKT

€48.20 €39.90

€ 28.50 € 19.90

Colli panklaar

BBQ colli 1

1KG GYROS

4 KIPPENSTEAKS +/- 500GR

1KG ZWITSERSE SCHIJVEN

4 BBQWORSTEN +/- 500GR

1KG ITALIAANSE ROLLADES
1KG VARKENSSNITZELS

4 GEMARINEERDE
VARKENSSATÉ’S +/- 650 GR

€47.15 €34.50

€14.50

Diepvriescolli 1

BBQ colli 2

2 KG BIEFSTUKKEN 2DE KEUS 2 KG GEMAR. SATÉS
2 KG FILETKOTELETTEN

2 KG GEHAKT

2 KG VARKENSSTOOFVLEES 2 KG BRAADWORSTEN
2 KG KIPPENBILLEN

2 KG KIPPENSTEAKS

op bestelling

€ 156,55 € 119.50 (of €7,47/kg)
Diepvriescolli 2
2 KG SCHNITZELS

2 KG ZWITS. SCHIJVEN

2 KG GEHAKT

2 KG BOOMSTAMMEN

2 KG WORSTEN

2 KG HAMBURGERS

2 KG CORDON BLEU’S

2 KG KIPFILETS

op bestelling

€ 168,35 € 127,90 (of €7,99/kg)

4 KALKOENTOURNEDOS +/- 600GR
4 CHIPOLATA’S +/- 600GR
STUK GEMARINEERDE
CHATEAUBRIAND +/- 500 GR
GEMAR. VARKENSHAASJE +/- 750GR

€24.50

Gebruik bij ons uw
klantenkaart

Openingsuren
MA, DI, DON & VRIJ
8u. - 18.00u. (doorlopend open)
ZATERDAG
8u. - 17u. (doorlopend open)
WOE & ZON gesloten

Openingsuren
Feestdagen
ZA 22/12:
MA 24/12:
DI 25/12:
ZA 29/12
MA 31/12:
DI 1/1:
WO 2/1:
DO 3/1:
VR 4/1:

8u. tot 13u.
12u. tot 16u. (enkel afhalen)
10u. tot 12u. (enkel afhalen)
8u. tot 13u.
12u. tot 16u. (enkel afhalen)
10u. tot 12u. (enkel afhalen)
GESLOTEN
GESLOTEN
TERUG OPEN

Voorwaarden
Om iedereen vlot te kunnen bedienen
vragen we met volgende voorwaarden
rekening te houden:
• U kan ten laatste 7 dagen op voorhand
bestellen. Minder dan 7 dagen op
voorhand worden geen bestelling
aanvaard.
• Vanaf 19 december worden voor de
feestdagen geen bestellingen meer
aanvaard.
• Bestellen moet in de winkel gebeuren.
• Na de bestelling worden geen
aanpassingen meer toegelaten.
• Je moet het dubbel van uw bestelling
gekregen bij de bestelling meebrengen
om deze op te halen.
Bedankt voor het begrip.

bezoek onze website: www.debokke.be

Ons ganse team wenst u
prettige feestdagen!

de-formatie.be

Gezinscolli 1

verantwoordelijke uitgever: Stijn Tallir | concept en vormgeving

Varkenscolli

HOEVESLAGERIJ DE BOKKE
Sint-Jorisstraat 79
8730 Beernem
050 / 73 10 73
info@debokke.be
www.debokke.be

