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Hou de focus op je feest

AAN HUIS
VANAF 40 

VOLWASSENEN



Beernem

Algemene info 
en voorwaarden  

• Alles wordt in eigen huis bereid met 
dagverse producten. Aanpassingen op 
maat zijn altijd mogelijk. 

• Al onze prijzen gelden voor groepen vanaf 
40 volwassenen! vanaf 120 pers wordt er 
een korting verrekend. 

• Service, borden en bestek zijn steeds 
inbegrepen. 

• Gelieve bij bevestiging van het feest, 
uw keuze door te geven en het aantal 
verwachtte personen. 

• Het juiste aantal personen moet 
ten laatste een week voor het feest 
doorgegeven worden. (via mail: info@
debokke.be) 

• Het aantal porties of personen dat 
doorgegeven word, word aangerekend 

• Bij annulering van minder dan 30 dagen 
voor de aanvang van het feest, wordt er 
250 euro aangerekend. 

• Zijn er meer personen aanwezig 
dan besteld worden deze sowieso 
aangerekend! 

• Onder de 40 pers kan alles afgehaald 
worden met het nodige materiaal (borden, 
bestek,...), maar moet er zelf iemand 
voorzien worden om te bakken.

• Alle prijzen zijn exclusief BTW. 6% voor 
levering, 12% met bediening.

APERITIEFHAPJES 

Koude hapjes €1.35/stuk 

 ❥ Glaasje parma/meloen
 ❥ Wrap van gerookte zalm met 
kruidenkaas 

 ❥ Aperitiefglaasje kip exotique 
 ❥ Spiesje met mozzarella, olijven en 
zongedroogde tomaten

 ❥ Bruschetta met tomaat en basilicum
 ❥ Glaasje garnalen .................... (€1.85/stuk)
 ❥ Glaasje gemar. zalm .............. (€1.85/stuk)
 ❥ mini carpaccio ..................... (+ €1,35/stuk)

 
Warme hapjes  €1.35/stuk 
(worden bediend op een plateau)

 ❥ Verse kipnuggets met verse tartaar
 ❥ Spiesje van lauwwarme grillworst  
 ❥ Gemarineerd kippenboutje 
 ❥ Miniloempia met saus
 ❥ Gandahamballetjes gefrituurd 
 ❥ Kaasballetjes gefrituurd 
 ❥ Garnaalballetjes gefrituurd 
 ❥ Bitterballetjes gefrituurd 
 ❥ Mini-frikadel met dipsausje
 ❥ Huisgemaakte mini vidé
 ❥ Mini pizza
 ❥ Inktvisringen met tartaarsaus
 ❥ gebakken scampi met romig sausje
 ❥ Mini hamburgertje

 
Bordjes Tapas  €3.25/p

 ❥ Sneetjes ‘bokkenootje’  
(eigen artisanaal product) 

 ❥ Fijn gesneden eigen bereide salami 
natuur of met nootjes

 ❥ Blokjes hoevekaas (Italiaanse kruiden/ 
fenegriek (noten)) 

 ❥ Olijven 

UIT HET VUISTJE 

(ideaal voor babyborrels, fuiven, etc.) 

Opgelet: Bij deze formule geven wij 
wegwerpbakjes en/of borden. Wenst u 
een gewoon bord en bestek, dan kan dit 
tegen een supplement van €1.00/p. 

 ❥ Frieten met frikadel:  .......... €3.25/portie.  
Ruimeportie frieten + een frikadel. 
3 sauzen naar keuze (ketchup, 
mayonaise en cocktail)  
+ Forfait van €150: gebruik materiaal 

 ❥ Frieten met stoofvlees:  ..... €4.50/portie.  
Ruime portie frieten + stoofvlees. 
3 sauzen naar keuze (ketchup, 
mayonaise en cocktail)  
+ Forfait van €150: gebruik materiaal 

 ❥ Braadworst met ajuin:  ........ €3.50/portie 
Piccolo met braadworst en gestoofde 
ajuintje 
saus naar keuze: ketchup en mosterd.  
+ Forfait van €100: gebruik materiaal 

 ❥ Warme beenham in een ovenkoek  
met sla en tomaten:  ............ €3.50/portie  
Saus naar keuze, ketchup, mayonaise en 
cocktail  
+ Forfait van €100: gebruik materiaal 

 ❥ Pizzapunt:  ..............................€3.00/portie  
Ter plaatse belegd en gebakken  
+ Forfait van €150: gebruik materiaal 

 ❥ Grillburger:  ............................ €3.50/portie  
Maïsbroodje met een grillburger belegd 
met sla, tomaat en geroosterde ajuintjes.  
Saus naar keuze, ketchup, mayonaise en 
cocktail   
+ Forfait van €100: gebruik materiaal

EENPANSGERECHTEN  

Kleine portie:  €4.00 
(wegwerpbeker) 

 ❥ Kip, rijst en groentjes in witte wijnsaus
 ❥ Tagliatelli met scampi  
en wokgroentjes ...............(+€1,25/portie)

 ❥ Poelée forestiere  
Krielaardappelen, ajuin, spek, 
provencaalse kruiden, champignons, 
lookboter 

 ❥ Tagliatelli con pesto 
Gehakt, italiaanse saus, ui, pesto, hesp, 
tomaten 
+ Forfait van €100: gebruik materiaal
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VERSCHILLENDE 
FESTIJNEN 

Prijs volwassenen:  €14/p 
Prijs kinderen: €8/p 

Inbegrepen in de prijs: 
Keuze vlees/vis mits opleg, 6 koude 
groenten: tomaten, sla, geraspte wortelen, 
komkommer, chinese kool in vinaigrette 
en perziken, 3 koude sauzen: mayonaise, 
ketchup, cocktail, tartaar, warme saus en 
verse frieten  

Keuze vleesgerechten 

 ❥ Kipfilet met saus 
 ❥ Warme beenham
 ❥ varkenshaasje

BBQ 

Prijs volwassenen:  €13/p 
Prijs kinderen: €8/p 

Inbegrepen in de prijs
Keuze vlees of vis mits opleg (3 grote 
stukken of 4 kleine stukken. Voor de 
kinderen: 1 groot stuk of 2 kleine), 6 koude 
groenten: tomaten, sla, geraspte wortelen, 
komkommer, chinese kool in vinaigrette 
en perziken. 3 koude sauzen: mayonaise, 
ketchup en cocktail. Warme saus: 
champignon of Provençaals (keuze moet 
worden doorgegeven), koude aardappelen, 
taboulé, pastasalade en brood 

Keuze vleesgerechten 

 ❥ Chipolata 
 ❥ Barbecueworst 
 ❥ Barbecueburger
 ❥ Grillburger NIEUW! 
 ❥ Gemarineerde kotelet 
 ❥ Gemarineerd spek 
 ❥ Gemarineerde varkenssaté 
 ❥ Gemarineerd kippenboutje 
 ❥ ½ Ardeense steak 
 ❥ Duivelsgebraad 
 ❥ Witte pens 
 ❥ Gemarineerde kipfilet 
 ❥ varkenshaasje  

 ❥ Varkenskroontje  
 ❥ Gelakte vleesribben NIEUW!
 ❥ Gemarineerde rib 
 ❥ Gemarineerde kippensaté 
 ❥ Gemarineerde kippensteak  NIEUW! 
 ❥ Gemarineerde steak  ...............(+ €1.00/p) 
 ❥ Gemarineerde rundssaté  ....... (+€1.25/p) 
 ❥ Gemarineerde lamskotelet  .... (+€1.25/p) 
 ❥ Cote a l’os   ..................................(+€2.00/p) 
 ❥ Gemarineerde kalflapje ...........(+€2.00/p)
 ❥ Gemarineerd lamskroontje  ...(+€2.50/p) 
 ❥ Gerijpte cote a l’os  ...................(+€3.50/p)
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 ❥ Ardeens gebraad met spekjessaus
 ❥ Stoofvlees 
 ❥ Vol-au-vent 
 ❥ Balletjes in tomatensaus
 ❥ Vlaamse orloff met champignonkaassaus
 ❥ Rundstong in madeirasaus  ....(+€2.00/p)
 ❥ Chateaubriand ........................... (+€2.00/p)  
 ❥ Kalkoenrollade  ......................... (+€0.50/p) 
 ❥ Varkenswangetjes met abdijbier  
en graanmosterd  ......................(+€2.00/p) 

 ❥ Varkenshaasje  ...........................(+€1.00/p) 
 ❥ Kalfsgebraad  ..............................(+€2.50/p)

Alle gerechten worden geserveerd met 
saus naar keuze: Bearnaise, jagersaus, 
pepersaus, provencale, champignon, 
grand-mère, grand-veneur, blackwelsaus, 
boursinroomsaus,…

Keuze visgerechten 

 ❥ Zalm met witte wijnsaus .........(+€3.00/p)
 ❥ Seizoensvis met fijne  
groentensaus  .............................(+€3.00/p) 

 ❥ Papillot van seizoensvis  .........(+€3.00/p)  
 ❥ Vispannetje .................................(+€3.00/p)

Variaties 

 ❥ Koude groenten kunnen vervangen 
worden door warme groenten 
(seizoensgebonden) mits een 
supplement van €0.75/p. Bijvoorbeeld 
witloof, bloemkool, wortelen, broccoli, 
boontjes met spek, gegratineerd 
tomaatje, warme peer, romanescokool, 
rode kool,…

 ❥ Kroketten ipv frieten:  ............. (+€0.50/p) 
 ❥ Puree ipv frieten: = zelfde prijs
 ❥ Gratinaardappelen ipv frieten:  (+€0.50/p)

 ❥ Gemarineerde  
Kalkoentournedos ................... (+€0.50/p)

 ❥ Merquez  ...................................... (+€0.50/p)
 ❥ Gemarineerde  
lamsboutsnede  .........................(+€1.00/p)

 ❥ Eendenborstfilet  ........NIEUW (+€ 2.50/p) 

Keuze visgerechten 

 ❥ Gemarineerde scampisaté  .... (+€0.50/p)
 ❥ Gegrilde gamba’s  ........NIEUW (+€0.50/p) 
 ❥ Papillot van seizoensvis  .........(+€2.00/p) 

 
Variaties 

 ❥ Koude groenten kunnen vervangen 
worden door warme groenten 
(seizoensgebonden) mits een 
supplement van €0.75/p Bv witloof, 
bloemkool, wortelen, broccoli, boontjes 
met spek, gegratineerd tomaatje, warme 
peer, romanescokool, rode kool,..

 ❥ Frieten:  ............................................+€1.00/p 
 ❥ Kroketten:  ......................................+€1.50/p 

Opgelet: Bij keuze frieten of kroketten 
serveren wij geen koude aardappelen, 
pastasalade, rijstsalade en brood. Bij keuze 
van 1 soort vlees= prijs op aanvraag.
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Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.

Je vindt ons naast 
het industriepark 

te Beernem!Uniek in de regio!

Sint-Jorisstraat 79

8730 Beernem  

050 / 73 10 73  

info@debokke.be 

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

verantwoordelijke uitgever: Stijn Tallir  |  concept, vormgeving en fotografie ©   de-formatie.be 

 
Voorgerechten koud  €5.25/p)

 ❥ Bordje ham met meloen
 ❥ Kipcarpaccio
 ❥ Carpaccio van rundsvlees  
met rucola, parmezaan en 
pijnboompitten .........................(+€ 2.00/p)

 ❥ Bordje noordzee  .......................(+€2.50/p)

Voorgerechten warm

 ❥ Seizoenssoep met brood (tomaat, 
asperge, pompoen, champignon…) 

 ❥ Scampi in pittige saffraansaus  
en brood  ...................................... (+€1.25/p) 

 ❥ Tongrolletjes in witte wijnsaus  . € 7.25/p
 ❥ Zalmgratin met prei en  
garnaaltjes ....................................... €7.50/p

 ❥ Vis vol au vent met videetje  .......€ 7.75/p

Dessert  €4.75/p)

 ❥ Duo van chocolademousse  
(van de hoeve) 

 ❥ Ijstaart van de hoeve .............  (+€0.50/p) 
 ❥ Verwenbordje met ijs en  
vers fruit ............................................ €7.25/p

Wij verzorgen uw dessert, meer informatie 
in de winkel.

ANDERE 
 
Koud vleesbuffet  € 14.50/p 

Koud vlees/visbuffet  €16.50/p
Koud vlees breughelbuffet  €14.50/p

Word geserveerd met 3 soorten 
koude groenten + taboulé, pasta, 
aardappelsalade, brood. (vanaf 40 pers.)

Kleine broodjes A  € 1.10/stuk

met een variatie zoals kaas, hesp, prepare… 

Kleine broodjes B  €1.25/stuk 
 
met een variatie zoals gerookte zalm, 
garnaalsalade, tonijnsalade …

Kaasplank €9.00/persoon

Assortiment van verschillende soorten 
kazen afgewerkt met fruit en noten.

MENU’S 

  bezoek onze website: www.debokke.be




