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Aan huis/ afhaal vanaf 15 personen 

Traiteur- en feestfolder

www.debokke.be

Hou de focus op je feest

Aan huis vanaf 
 50 volwassenen



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 
50 volwassenen. Vanaf 120 pers wordt er 
een korting verrekend. 

• Service, borden en bestek zijn steeds 
inbegrepen. 

• Onder de 50 personen kan alles afgehaald 
worden met het nodige materiaal (borden, 
bestek, ...), maar moet er zelf iemand 
voorzien worden om te bakken.

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

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

• Het aantal porties of personen dat 
doorgegeven wordt, wordt 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? Dan worden deze ook 
aangerekend! 

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

Prijzen onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen

Aperitiefhapjes 
 
Bordjes Tapas  € 4,75/pers.

 ❥ 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.) 

 ❥ Frieten met frikandel:  ........ € 3,50/portie  
Ruime portie frieten en een frikandel. 
Sauzen naar keuze (ketchup, mayonaise 
en cocktail)  
+ €150 forfait voor gebruik materiaal  

 ❥ Frieten met stoofvlees:  .....€ 4,50/portie  
Ruime portie frieten met stoofvlees. 
Sauzen naar keuze (ketchup, mayonaise 
en cocktail)  
+ €150 forfait voor gebruik materiaal  

 ❥ Braadworst met ajuin:  .......€ 4,00/portie 
Piccolo met braadworst en gestoofde 
ajuintjes. Saus naar keuze (ketchup en 
mosterd)  
+ €150 forfait voor gebruik materiaal  

 ❥ Warme beenham in een ovenkoek  
met sla en tomaten:  ...........€ 4,00/portie  
Sauzen naar keuze (ketchup, mayonaise 
en cocktail)  
+ €150 forfait voor gebruik materiaal  

 ❥ Grillburger:  ...........................€ 4,00/portie  
Maïsbroodje belegd met een grillburger, 
sla, tomaat en geroosterde ajuintjes.  
Sauzen naar keuze (ketchup, mayonaise 
en cocktail) 
+ €150 forfait voor gebruik materiaal 

Eenpansgerechten  

Kleine portie:  € 4,50
(wegwerpbeker) 

 ❥ Kip, rijst en groentjes in wittewijnsaus 

 ❥ Tagliatelli met scampi  
en wokgroentjes ..............(+€ 1,50/portie) 

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

 ❥ Tagliatelli con pesto 
Gehakt, Italiaanse saus, ui, pesto, hesp, 
tomaten 
 
+ €150 forfait voor gebruik materiaal 

Andere 
 
Koud vleesbuffet  € 14,50/pers. 

Koud vlees/visbuffet  € 16,50/pers.

Koud Breughelbuffet  € 14,50/pers.

Wordt geserveerd met drie soorten
koude groenten, taboulé, pasta, 
aardappelsalade en brood (vanaf 40 pers.)

Hoeveslagerij De Bokke      
Sint-Jorisstraat 79, 8730 Beernem 
050 73 10 73 - 0476 96 27 18 

Openingsuren
Ma-di-don-vrij: 8u – 18u 
Zat: 8u – 17u 
Woe en zon: gesloten 

Info en bestellingen   
www.debokke.be - info@debokke.be  

Formule voor groepen  
onder de 50 personen 
Onder de 50 personen kan alles 
afgehaald worden met het nodige 
materiaal (borden, bestek, ...), maar 
moet er zelf iemand voorzien worden 
om te bakken.
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Verschillende festijnen 
 
Prijs volwassenen:  € 15/pers. 
Prijs kinderen: € 9/pers. 

Inbegrepen in de prijs: 
Keuze vlees/vis (mits opleg), 6 koude 
groenten: tomaten, sla, geraspte wortelen, 
komkommer, Chinese kool in vinaigrette 
en perziken. Koude sauzen: mayonaise, 
ketchup, cocktail, tartaar. Warme saus en 
verse frieten  

Keuze vleesgerechten 

 ❥ Kipfilet met saus 
 ❥ Warme beenham
 ❥ Varkenshaasje
 ❥ Ardeens gebraad met spekjessaus

BBQ 

Prijs volwassenen:  € 15/pers.
Prijs kinderen: € 9/pers. 

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. Zes koude 
groenten: tomaten, sla, geraspte wortelen, 
komkommer, Chinese kool in vinaigrette en 
perziken. Drie 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/pers.) 
 ❥ Gemarineerde rundssaté  (+€ 1,25/pers.) 
 ❥ Gemarineerde  
lamskotelet  ........................ (+€ 1,25/pers.) 

 ❥ Côte à l’os   .......................... (+€ 2,00/pers.) 
 ❥ Gemarineerd kalflapje .... (+€ 2,00/pers.)
 ❥ Gemarineerd  
lamskroontje  ......................(+€ 2,50/pers.) 

 ❥ Gerijpte côte à l’os  ...........(+€ 3,50/pers.)

Hoeveslagerij De Bokke      
Sint-Jorisstraat 79, 8730 Beernem 
050 73 10 73 - 0476 96 27 18 

Openingsuren
Ma-di-don-vrij: 8u – 18u 
Zat: 8u – 17u 
Woe en zon: gesloten 

Info en bestellingen   
www.debokke.be - info@debokke.be  

 ❥ Stoofvlees 
 ❥ Vol-au-vent 
 ❥ Balletjes in tomatensaus
 ❥ Vlaams orloff met champignonkaassaus
 ❥ Rundstong  
in madeirasaus  ................. (+€ 2,00/pers.)

 ❥ Chateaubriand ..................  (+€ 2,00/pers.)  
 ❥ Kalkoenrollade  ................. (+€ 0,50/pers.) 
 ❥ Varkenswangetjes met abdijbier  
en graanmosterd  ............. (+€ 2,00/pers.) 

 ❥ Varkenshaasje  ...................(+€ 1,00/pers.) 
 ❥ Kalfsgebraad  ......................(+€ 2,50/pers.)

Alle gerechten worden geserveerd 
met saus naar keuze: béarnaise, 
jagersaus, pepersaus, Provençaalse saus, 
champignonsaus, grand-mère, grand-
veneur, blackwellsaus, boursinroomsaus,… 

Keuze visgerechten 

 ❥ Zalm met wittewijnsaus .. (+€ 3,00/pers.)
 ❥ Seizoensvis met fijne  
groentensaus  .................... (+€ 3,00/pers.) 

 ❥ Papillot van seizoensvis  (+€ 3,00/pers.)  
 ❥ Vispannetje ......................... (+€ 3,00/pers.)

Variaties 

 ❥ Koude groenten kunnen vervangen 
worden door warme groenten 
(seizoensgebonden) mits een 
supplement van € 0,75/pers. 
Bijvoorbeeld: witloof, bloemkool, 
wortelen, broccoli, boontjes met spek, 
gegratineerd tomaatje, warme peer, 
romanescokool, rode kool, …

 ❥ Kroketten i.p.v. frieten  .....(+€ 1,00/pers.) 
 ❥ Puree i.p.v. frieten = zelfde prijs
 ❥ Gratinaardappelen i.p.v. frieten = zelfde 
prijs 
 

 ❥ Gemarineerde  
kalkoentournedos  ........... (+€ 0,50/pers.)

 ❥ Merguez  .............................. (+€ 0,50/pers.)
 ❥ Gemarineerde  
lamsboutsnede  .................(+€ 1,00/pers.)

 ❥ Eendenborstfilet  .NIEUW (+€ 2,50/pers.) 

Keuze visgerechten 

 ❥ Gemarineerde  
scampisaté  .........................(+€ 1,00/pers.)

 ❥ Gegrilde gamba’s  NIEUW (+€ 1,00/pers.) 
 ❥ Papillot van seizoensvis  (+€ 2,00/pers.) 

 
Variaties 

 ❥ Koude groenten kunnen vervangen 
worden door warme groenten 
(seizoensgebonden) mits een 
supplement van € 0,75/pers. 
Bijvoorbeeld: witloof, bloemkool, 
wortelen, broccoli, boontjes met spek, 
gegratineerd tomaatje, warme peer, 
romanescokool, rode kool, …

 ❥ Frieten:  ................................... +€ 1,00/pers. 
 ❥ Kroketten:  ..............................+€ 1,50/pers. 

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

  Bestel online: www.debokke.be



verantwoordelijke uitgever: Stijn Tallir  |  vormgeving ©   de-formatie.be 

Hoeveslagerij De Bokke

We gaan heel bewust om met onze 
producten. In onze winkel vind je een 
exclusief gamma van eigen kweek. We 
geloven in die korte keten waar een 
eerlijke prijs de regel is en de belasting 
voor mens en milieu het kleinst.

       Sint-Jorisstraat 79, 8730 Beernem  

050 73 10 73 | info@debokke.be
Bestel online op: www.debokke.be

Het Bokkepunt

Geniet 24/7 van een dagvers aanbod 
puur vlees, charcuterie en dagschotels 
of haal je bestelling af in onze gekoelde 
automaten

Haal op eender welk moment iets af in 
Het Bokkepunt. Ons dagvers aanbod is 
handig voor wie dichter bij onze hoeve 
dan bij onze slagerij woont, er vaker 
voorbij komt of last minute op zoek is 
naar een lekker stukje natuur uit eigen 
streek.

        Hoogstraat 28, 8730 Oedelem

Bestel online op: www.debokke.be

Het Bokkepunt

Hoeveslagerij De Bokke

Bestel online en haal af in Beernem of Oedelem

Heerlijk vlees van eigen kweek  
met respect voor dier en milieu


