


TAPASSCHOTEL DE LUXE    € 8,50/P.P.

een mooi assortiment van fijne vleeswaren en gemarineerde tapas (koude aperitiefhapjes)

FEESTELIJKE APERITIEFHAPJES 
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 Vanaf 20 personen. Zie ‘Bediening’ op p.6 voor bediening, borden en bestek.

KOUDE BUFFETTEN

       
• Duo van runds-en varkensroti  • Kipaperio’s    € 10,80/P.P.  € 10,20/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 
• Huisbereide paté met uienconfijt

TRADITIONEEL BUFFET 20-40 PERS 40+ PERS

20-40 PERS 40+ PERS       
• Duo van runds-en varkensroti  • Kipaperio’s    € 15,25/P.P.  € 14,60/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

GEMENGD BUFFET VIS EN VLEES

20-40 PERS 40+ PERS       
• Witte en zwarte pens  • Droge worst • Hoofdvlees   € 8,90/P.P.  € 8,45/P.P.

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

BREUGHEL

20-40 PERS 40+ PERS       
Bijpassend groentenassortiment: sla, tomaat, wortel, komkommer, boontjes, rode biet en witte koolsalade € 2,40/P.P.  € 2,30/P.P.

Augurk en ajuin        € 0,80/P.P.  € 0,75/P.P.

Aardappelsalade, pastasalade en/of brood      € 2,70/P.P. € 2,55/P.P.

Mayonaise en cocktailsaus       € 0,55/P.P.  € 0,50/P.P.

GROENTENASSORTIMENTEN
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Vanaf 45 stuks. 2 uur ter plaatse. Inclusief bediening, servietten…

SPITBURGERS

OVENBROODJE MET BEENHAM 
gebakken ajuinschilfers en tartare, sla, tomaat en wortel      € 3,70/ STUK (MIN. 45 STUKS)

Vanaf 20 pers. / 2 uur ter plaatse. Zie ‘Bediening’ op p.6 voor bediening, borden en bestek.

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       € 7,65/P.P.  € 6,90/P.P.

20-40 PERS 40+ PERS

BEENHAM, SPITBURGERS & PASTABUFFET

BEENHAM

HUISGEKOOKTE EN GEROOKTE BEENHAM     € 4,90/P.P.

+ 1 saus (champignonsaus of  Provençaalse saus)       + € 2,40/P.P.

+ 2 sauzen (champignonsaus en Provençaalse saus)       + € 2,90/P.P.

+ groenten       + € 3,70/P.P.

+ aardappelsalade of bakpatatjes en brood       + € 2,40/P.P.

 Vanaf 20 personen. Zie ‘Bediening’ op p.6 voor bediening, borden en bestek.
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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.    

20-50 PERS 50-100 PERS

PAËLLA

KAASSCHOTEL

HUISBEREIDE RIJSTSCHOTEL       
met inktvisringen, garnalen, scampi, pandalus, chorizo en kip en/of rijstschotel met kip  € 12,60/P.P.  € 11,90/P.P.

20-40 PERS 40+ PERS

 Vanaf 20 personen. Zie ‘Bediening’ op p.6 voor bediening, borden en bestek.

 Vanaf 20 personen. Zie ‘Bediening’ op p.6 voor bediening, borden en bestek.
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BEDIENING

• Voorgaande prijzen zijn geldig bij het afhalen van de bestelling in de winkel (incl. 6% btw). 

• Afhankelijk van de formule en het aantal personen, rekenen we € 210 voor 1 persoon per feest.

• Wij bedienen niet aan tafel, enkel in buffetvorm.

• + 6% btw op de formule indien wij het feest ter plaatse verzorgen.

• Bakken van aardappelen: € 6/feest.

• Bord en bestek: € 1,30/p.p.

• Afvalbeheer: afval blijft ter plaatse: € 0  |  afval komt terug mee: € 15.

• Verplaatsing: te bespreken, niet van toepassing voor Mariakerke, Drongen en Wondelgem.
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SLAGERIJ - TRAITEUR HENK  |  Kom en proef het verschil!
  André De Bruynestraat 7, 9030 Mariakerke  |  09 226 44 67  |  www.slagerijhenk.be  |  www.facebook.com/SlagerijTraiteurHenk  

OPENINGSTIJDEN
ma-di: 9u-12u30 en 13u30-18u30

woe-do: online open via meattime.be. Bestel online voor 14u en haal dezelfde dag nog af.
vr-zat: 9u-12u30 en 13u30-18u30

zon: afhalingen online via meattime.be.

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 in 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!


