


TAPASSCHOTEL DE LUXE



APERITIEFGLAASJES MET FRISSE PASTASALADE   € 1,10/STUK

ASSORTIMENT KOUDE TOASTJES MET GARNITUUR 
vis € 1,00/STUK

vlees € 0,85/STUK

BORDJE MET RAUWKOST EN DIPSAUS    € 1,00/P.P.

LEPELHAPJES
met huisbereide paté, waterkers en bijpassende uienconfijt € 1,25/STUK

van meloen met Gandaham € 1,50/STUK

met broccoli, bloemkool en wortel met zacht paprikadipsausje € 1,30/STUK

met tomaat-garnaal en tomaat-basilicumtapenade € 2,00/STUK

van gerookte zalm met fijngesnipperde ajuin  € 1,80/STUK

met carpaccio van gerookte eendenborst  € 2,10/STUK

van verse asperges met beenham en vinaigrette     € 1,50/STUK

van verse asperges met gerookte zalm en vinaigrette  € 2,00/STUK

met gegrilde beenham en mosterdsausje  € 1,50/STUK

MINI-GARPACCIO MET GARNITUUR     € 1,55/STUK

SPIESJE VAN KERSTOMAAT, MOZZARELLA EN OLIJVEN € 1,80/STUK

TAPASSCHOTEL DE LUXE    € 8,50/P.P.

met gamba’s op olie, zongedroogde tomaten, olijven,

fijn gesneden pata-negra, kaasblokjes…(min. 4 pers.)

KOUDE APERITIEFHAPJES

GRILLWORSTJE MET DIPSAUS   € 0,65/STUK

HUISBEREID SOEPJE   € 0,90/STUK

KIPAPERIO   € 0,65/STUK

LAMSMANCHETTE MET KRUIDENBOTER   € 2,40/STUK

LEPELHAPJE MET SCAMPI IN ZACHTE CURRYSAUS;- 

OF ROZE PEPERSAUS  € 1,90/STUK

MINI-GARNAALBOLLETJE   € 0,70/STUK

MINI-KAASBOLLETJE    € 0,50/STUK

MINI-PIZZA   € 0,90/STUK

MINI-VIDÉ MET GRIJZE GARNALEN   € 1,10/STUK

MINI-VIDÉ MET HAM EN KAAS   € 0,90/STUK

MINI-VIDÉ MET KIP   € 0,90/STUK

ZUIDERS GEHAKTBALLETJE   € 0,65/STUK

U plaatst uw hapjes in de oven of microgolf.

Eens warm, verdeelt u ze over de lepeltjes of bordjes.

APERTIEFHAPJES OM OP TE WARMEN

FEESTELIJKE APERITIEFHAPJES 

• Min. 60 stuks met een minimum van 15 stuks per soort • Bediening max. 1.5 u: € 4 p.p. (tot 50 pers) en € 3 p.p. (50-100 pers) 



TONGSCHARROLLETJES IN GARNAALSAUS



      

CHAMPIGNONSOEP MET BROODJE EN BOTER        € 2,80/P.P.   € 2,65/P.P.

of

TOMATENSOEP MET BROODJE EN BOTER        € 2,80/P.P.  € 2,65/P.P.

CARPACCIO VAN HET FIJNSTE RUNDSVLEES 
met rucola en parmezanschilfers, gemarineerd in rijstolie, besprenkeld met enkele druppels balsamicocrème   € 6,90/P.P.   € 6,70/P.P.

of 

VERRASSINGSPAKKETJE 
met gerookte zalm, verse garnalen, met brunoise van appel en komkommer    € 8,45/P.P. € 8,25/P.P.

HUISBEREIDE GARNAALKROKETTEN (2 ST.) MET GARNITUUR      € 7,10/P.P.   € 7,00/P.P.

of

HUISBEREIDE KAASKROKETTEN (2 ST.) MET GARNITUUR      € 6,20/P.P.   € 6,10/P.P.

of 

VISPANNETJE MET SCAMPI, KABELJAUW, ZALM EN NOORDZEEGARNALEN      € 8,50/P.P. € 8,30/P.P.

SOEPEN

KOUDE VOORGERECHTEN

WARME VOORGERECHTEN

• Exclusief bord en bestek • Exclusief bediening (met bediening: zie laatste pg.) • Vanaf 20 personen (dezelfde menu)

FEESTELIJKE MENU’S 

20-50 PERS 50-100 PERS



       

HUISBEREID STOOFVLEES (GEMENGD) met sla, tomaat en frietjes      € 10,60/P.P. € 10,40/P.P.

of

KALKOENGEBRAAD IN ROZE PEPERSAUS  
met garnituur van courgette en tomaat, vergezeld van boontjes, erwtjes en wortelen, gegratineerde tomaat; kroketten of frietjes  € 12,80/P.P. € 12,60/P.P.

of 

VARKENSHAASJE MET ROMIGE CHAMPIGNONSAUS
vergezeld van boontjes, erwtjes en wortelen, gegratineerde tomaat; kroketten of frietjes   € 13,20/P.P. € 13,00/P.P.

of

VARKENSWANGEN 
met bruine Leffe, vergezeld van boontjes, erwtjes en wortelen, gegratineerde tomaat; kroketten of frietjes   € 12,60/P.P. € 12,40/P.P.

GEPOCHEERDE ZALMFILET IN PREISAUS 
vergezeld van gestoomde broccoli, wortel en prei; kroketten, frietjes of puree     € 15,40/P.P.  € 15,20/P.P.

of

TONGSCHARROLLETJES (3 ST.) IN GARNAALSAUS 
vergezeld van gestoomde broccoli, wortel en prei; kroketten, frietjes of puree     € 14,90/P.P.  € 14,70/P.P.

HOOFDGERECHTEN MET VLEES

HOOFDGERECHTEN MET VIS

• Exclusief bord en bestek • Exclusief bediening (met bediening: zie laatste pg.) • Vanaf 20 personen (dezelfde menu)

FEESTELIJKE MENU’S 

20-50 PERS 50-100 PERS





• Exclusief bediening • Exclusief borden en bestek •  Vanaf 20 personen

KOUDE BUFFETTEN

       
• Duo van runds-en varkensroti  • Kipaperio’s    € 14,85/P.P.  € 14,35/P.P.

• Meloen omwikkeld met rauwe ham • Sneetje fijne salami 
• Gekookte ham met asperges  • Huisgerookte kalkoenham
• Tomaat met noordzeegarnalen  • Krabsalade in een mandje van komkommer 
• Glaasje gevuld met huisbereide pastei op een bedje van cresson, vergezeld van z’n uienconfijt

Met bijpassend groentenassortiment, aardappelsalade en/of pastasalade, brood, mayonaise en cocktail.

TRADITIONEEL BUFFET 20-50 PERS 50-100 PERS

       
• Duo van runds-en varkensroti  • Kipaperio’s    € 18,85/P.P.  € 18,15/P.P.

• Meloen omwikkeld met rauwe ham • Gekookte ham met asperges
• Huisgerookte kalkoenham  • Tomaat met noordzeegarnalen  
• Krabsalade in een mandje van komkommer • Gepocheerde zalm
• Sneetje gerookte zalm   • Perzik met huisbereide tonijnsalade

Met bijpassend groentenassortiment, aardappelsalade en/of pastasalade, brood, mayonaise en cocktail.

GEMENGD BUFFET VIS EN VLEES 20-50 PERS 50-100 PERS

       
• Witte en zwarte pens  • Droge worst • Hoofdvlees   € 11,80/P.P.  € 11,30/P.P.

• Gehakt    • Frikandon  • Rauwe ham  
• Boerenpaté  • Gekookte ham • Mosterdspek
• Gebakken kipaperio  • Varkensgebraad • Smout met of zonder kaantjes 

Bijpassend groentenassortiment van sla, tomaat, wortel, komkommer, bloemkool, boontjes, perzik, zilveruitjes en augurk. 

Met aardappelsalade of aardappelen natuur en brood.     

BREUGHEL 20-50 PERS 50-100 PERS



• Vanaf 50 stuks • 2 uur ter plaatse •  Inclusief bediening, servietten…

SPITBURGERS

OVENBROODJE MET BEENHAM (50 STUKS)
gebakken ajuinschilfers en tartare, sla, tomaat en wortel      € 250,00 +€ 50,00/10 STUKS)

• Exclusief bediening • Vanaf 20 pers. •  Exclusief bord en bestek • 2 uur ter plaatse

PASTABUFFET 

PASTABUFFET À VOLONTÉ in buffetvorm bestaande uit: spaghetti bolognese,  spaghetti carbonara, 

spaghetti met kippenblokjes in roze pepersaus met courgette en tomatenblokjes, eventueel vegetarische spaghetti   € 6,60/P.P.

• Exclusief bediening • Exclusief bord en bestek • Vanaf 20 pers.

PAËLLA

HUISBEREIDE RIJSTSCHOTEL       
met inktvisringen, garnalen, scampi, pandalus, chorizo en kip en/of rijstschotel met kip   € 12,40/P.P.   € 11,90/P.P.

20-50 PERS 50-100 PERS

BEENHAM, SPITBURGERS, PASTABUFFET EN PAËLLA

BEENHAM

HUISGEKOOKTE EN GEROOKTE BEENHAM 
met champignon- en provençaalse saus, sla, tomaat, wortel, boontjes en perzik

met koude aardappelen en brood     € 9,75/P.P.  € 9,35/P.P.  € 8,65/P.P.

met frietjes of bakpatatjes en brood     € 10,85/P.P.  € 10,35/P.P.  € 9,65/P.P.

50-70 PERS20-50 PERS 70-100 PERS

• Exclusief bediening • Exclusief bord en bestek • Vanaf 20 pers.



FRIETJES + FRIKANDEL + SAUSJE   € 4.50/P.P.

FRIETJES + HUISBEREIDE FRIKANDEL + SAUSJE   € 5.00/P.P.

FRIETJES + FRIKANDEL + APERIO + SAUSJE   € 5.00/P.P.

FRIETJES + FRIKANDEL + 3 BITTERBALLEN + SAUSJE  € 5.50/P.P.

FRIETJES + FRIKANDEL + BROCHETTE + SAUSJE  € 6.00/P.P.

FRIETJES + STOOFVLEES   € 10.00/P.P.

FRIETJES + GOULASH  € 10.00/P.P.

FRIETJES + BALLETJES IN TOMATENSAUS  € 10.00/P.P.

FRIETJES + VOL AU VENT (200 GR)  € 10.00/P.P.

•  Op bord •  300 gr: € 13.00/p.p.   •  met sla, tomaat en wortel: + € 1.60

• Frietjes à volonté
• 2 uur ter plaatse

•  Aansluiting op electriciteitsnet (220 V) nodig
•  Vaste kost van € 100 per feest 

• Vanaf 40 pers.
• 1 snack p.p.

• Vanaf 100 pers: vraag uw offerte aan

•  Prijs geldig voor locaties op max. 10 km 
van André De Bruynestraat 7 

• Standaardsauzen: mayonaise en ketchup. 
Andere snacks en sauzen op aanvraag

KAASSCHOTEL

Assortiment van zachte en harde kazen met bijpassend fruit, 

notenmengeling, dadels en vijgen; assortiment mini-broodjes     € 15,90/P.P.  € 14,90/P.P.

Bovenstaande prijzen zijn formules waarbij u zelf instaat voor de bediening. Wij kunnen echter ook zorgen voor bediening in buffetvorm of bediening aan tafel. 

   

• Exclusief bediening • Exclusief bord en bestek • Vanaf 20 pers.

FRIETMOBIEL

KAASSCHOTEL

20-50 PERS 50-100 PERS



Bediening in buffetvorm, 
2 of 3 gangen 

Bediening in buffetvorm, 
enkel hoofdgerecht

Aantal personen ter 
plaatse

20 pers. € 10 p.p. € 7.50 p.p. 2

30 pers. € 8 p.p. € 5 p.p. 2

40 pers. € 6 p.p. € 4 p.p. 2

60 pers. € 4 p.p. € 3 p.p. 2

80 pers. € 3 p.p. € 2.50 p.p. 3

100 pers. € 2.70 p.p. € 2.25 p.p. 3

Bediening in buffetvorm, 
2 of 3 gangen 

Bediening in buffetvorm, 
enkel hoofdgerecht

Aantal personen ter 
plaatse

20 pers. € 12 p.p. € 9 p.p. 2

30 pers. € 10 p.p. € 7.50 p.p. 3

40 pers. € 10 p.p. € 7.50 p.p. 4

60 pers. € 8.50 p.p. € 6.25 p.p. 5

80 pers. € 7.50 p.p. € 5.60 p.p. 6

100 pers. € 7 p.p. € 5.25 p.p. 7

BEDIENING

IN BUFFETVORM (2 UUR TER PLAATSE)

BEDIENING AAN TAFEL (3 UUR TER PLAATSE)



SLAGERIJ - TRAITEUR HENK  |  Kom en proef het verschil!
  André Debruynestraat 7, 9030 Mariakerke  |  09 226 44 67  |  www.slagerijhenk.be  |  www.facebook.com/SlagerijTraiteurHenk  

Geopend op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 8 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 18.30 u. Gesloten op woensdag en zondag.

VOORWAARDEN
 Prijzen zijn incl. BTW en onder voorbehoud van prijsschommelingen.

Extra borden en bestek kunnen gehuurd worden aan € 1.30/p.p.
Prijzen geldig voor feesten binnen een straal van 10 km rond André De Bruynestraat 7, Mariakerke. Andere bestemmingen zijn bespreekbaar.

7 dagen op voorhand moeten wij het aantal personen kennen. In die week zijn er nog kleine aanpassingen mogelijk.
Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na plaatsvinden van feest.

Wij voorzien geen tafels, stoelen, tafellaken, glazen… maar verwijzen u graag door naar onze trouwe partner! Vraag ernaar!


