2021
ASSORTIMENT SCHOTELS
OP BESTELLING

Gelieve uw bestelling 3 werkdagen op voorhand door te geven, bij
voorkeur via mail op info@beenhouwerdecupere.be
Stel ons gerust al uw vragen omtrent ingrediënten, bereidingswijzen of
prijzen in de winkel of per mail.

Gourmetschotel

KIDS gourmet

(min 4p - €14/pp)

(min 4 kids - €8/kid)

mini zwitserse steak
mini chipolata
mini BBQ worstje
mini kalkoenschnitsel
mini brochetje vh huis
gemarineerde kipfilet
gemarineerde biefstuk
gekruid lamskoteletje
mini tournedos van varkenshaasje met
spek
portie varkensgyros
portie coktail, tartaar & pittig sausje

mini chipolata
rundshamburgertje
gekruid kippenhaasje
zwitserse steak
gemarineerd biefstukje
brochetje van het huis
portie ketchup & bickysaus

Steengrill/teppanyakischotel
(min 4p - €14.5/pp)
gemarineerde biefstuk
kalfssneetje
mini chipolata
mini BBQ worstje
mini rundshamburger
stukje gebakken ovenspek
ardeens koteletje
gekruid lamskoteletje
gemarineerde kipfilet
scampibrochetje
portie coktail, tartaar & pittig sausje

Fondueschotel
(min 4p - €11.5/pp)
Assortiment gehaktballetjes
mini blinde vink met spek
mini chipolata
mini kippennuggets
blokjes varkenshaasje
blokjes 1ste keus biefstuk
portie coktail, tartaar & pittig sausje

Koude groentenschoteltje
(min 4p - €4.5/pp)
gepelde tomatensalade
komkommersalade
wortelsalade
gepickelde witte kool
seldersalade
prinsesseboontjes
fris vinaigretje

Tappas “Apero” specialiteit!!
-verschillende fijne charcuterie,
antipasta, tapenade, olijven,… naar
aanbod en seizoen.
plank voor 4-6p aan €45
plank voor 8-10p aan €75

Tappas “Deluxe”
-uitgebreid met enkele warme hapjes
(quiche, pizzatje, kippenboutjes) en
aperitiefglaasje
plank voor 4-6p aan €60
plank voor 8-10p aan €100

Plank van de Beenhouwer

Koude schotel vlees en vis

(min 6p - €14/pp)

(min 6p - €24/pp)

Breughelschotel in hoofdgerecht met
een uitgebreid aanbod aan enkel
HUISGEMAAKTE charcuterie
klassiekers.
Beenhesp BRASVAR
gebakken kippenboutje
witte pens
bloedworst (seizoen)
gebakken ovenspek
hoofdvlees
paté van het huis
lunchworst
salami
gehakt
americain préparé
vleessalade
graanmosterd, smout, boerenboter,
augurkjes en zilveruitjes

gebakken rosbief (specialiteit)
kippenwit van het huis
hespenworst
beenham
gebakken kippenboutje
salami
Schijfje komkommer met tonijnsalade
huisgerookte zalm (topper!)
gepocheerde zalm
Gepelde tomaat met grijze garnalen
Fruitgarnituur van ananas, cavaillon,
druiven en passievrucht inclu sausjes

Koude vleesschotel
(min 6p - €18/pp)
gebakken rosbief (specialiteit)
gebakken kalkoenfilet
kippenwit met tuinkruiden
hespenworst
parijse worst
kippenbrood met groentjes
gebakken kippenboutje
beenham
salami
Gepeld tomaatje met vleessalade
Fruitgarnituur van ananas, cavaillon,
druiven en passievrucht inclu sausjes

All-in formule Vis&vlees
(min 6p - €29.5/pp)
zelfde aanbod als hierboven
Inclusief huisgemaakte pastasalade,
aardappelsalade, rauwkostbuffetje met
sausjes en vinaigrette.

