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APERITIEF
• Trio van koude amuses

€ 6,95/assortiment

Tomaat met pestopasta – Zalmtartaar met dillecrème – Geitenkaasje met paprika en tomatenkonfijt

• Trio van warme amuses

€ 8,95/assortiment

Visgratin – Sint-Jacobspannetje – Scampi diabolique

• Aperitiefduo van huisbereide mousses

€ 4,50/duo

Glaasjes: hammousse Duroc d’Olives – Zalmmousse met gerookte paling

• Warme bladerdeeghapjes

€ 13,90/assortiment

Assortiment van 16 huisbereide bladerdeeghapjes

• Mini pizza

€ 1,00/stuk

• Gebakken kippenvleugeltje

€ 0,75/stuk

• Tapasschotel (+/- 5 personen)

€ 38,50/schotel

Olijven, zongedroogde tomaatjes, purporc-worstjes, manchego, gebakken scampi’s met look,
tapenade met grissini, kruidenham, wraps, truffelsalami en gemarineerde ansjovis

• Aperitiefplank van het huis (+/- 5 personen)
Aperitiefschotel met ambachtelijke producten, aangevuld met enkele speciale aperokaasjes

€ 36,95/schotel

KOUDE VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Gegarneerd op bordje per persoon

Inclusief warme groenteschotel (bij vlees) of slaatje van de chef (bij vis)

• Fijn gesneden Italiaanse kasteelham met cavaillonbolletjes,
Buffelmozzarella en balsamicodressing
• Rundscarpaccio van Beglisch Wit-blauw met fleur de sel,
Parmezaanschilfers en zongedroogde tomaatjes
• Tomaat garnaal “Classic style”
• Carpaccio van tonijn met kruidenolie en garnituur

€ 7,50/pers
€ 8,90/pers
€ 9,50/pers
€ 9,25/pers

WARME VOORGERECHTEn
Scampipannetje van de chef
Sloepje van tongrolletjes met preisaus
Zacht gegaarde zalmfilet met risotto en witte wijnsaus
Vissersbordje met gebakken koolvis, gegrilde coquille en Saffraansaus

€
€
€
€

8,95/pers
8,95/pers
8,95/pers
9,25/pers

Enkel te verkrijgen per liter (= 2 à 3 personen)
Tomatensoep met balletjes
Aspergecrèmesoep
Bospaddenstoelensoep
Romig soepje van bloemkool en broccoli
Bretoense vissoep
Zuid-Afrikaanse paprikasoep met geroosterde sezamzaadjes

Orloffgebraad met kaassaus
Rundstong met madeirasaus
Gekookte beenham met archiducsaus
Kalkoengebraad met zacht pepersausje
Gemarineerd varkenshaasje met graantjesmosterdsaus
Stoofpotje van Belgische varkenswangetjes

€
€
€
€
€
€

12,50/pers
13,95/pers
12,50/pers
14,90/pers
15,90/pers
15,90/pers

•
•
•
•
•

Op vel gebakken parelhoenfilet met druivensausje
Stoofpotje van wild met gulden draak
Hertensteak met Grand Veneursaus
Feestelijk gevuld kalkoengebraad met Veroniquesaus
Feestelijk gevuld kalkoengebraad met portosaus

€
€
€
€
€

20,75/pers
15,75/pers
21,75/pers
14,90/pers
14,90/pers

€
€
€
€

19,75/pers
22,80/pers
17,75/pers
19,75/pers

Visgerechten

SOEPEN
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Eindejaarsuggesties

Gegarneerd op bordje per persoon
•
•
•
•

De échte klassiekers

€
€
€
€
€
€

3,50/liter
3,50/liter
5,00/liter
3,50/liter
5,00/liter
4,95/liter

•
•
•
•

Vispannetje van de chef
Paling ‘Klasseslager Hemelsoet’
Gepocheerde zalmfilet met duivelse vissaus
Gebakken kabeljauwfilet met mosterdsaus

EINDEJAARSTOPPER - € 89,00/stuk
Gevulde babykalkoen met Veroniquesaus en warme groenteschotel
1 babykalkoen = 6 personen
U kan deze kalkoen op 2 wijzen verkrijgen:
Gegaard en versneden (u hoeft enkel nog op te warmen)
of Vers in een braadzak (u moet de kalkoen zelf bakken in uw oven)

AARDAPPELBEREIDING
•
•
•
•

Verse kroketten (30 stuks per doosje)
Kroketjes met veenbessen (20 stuks per doosje)
Aardappelgratin (Pannetje van 250gr)
Gemarineerde krielpatatjes

€ 8,10/doosje
€ 9,00/doosje
€ 2,50/pannetje
€ 8,00/kg

LEKKER TAFELEN …
Gourmet

€ 9,50/pers

Steak, kipfilet, hamburger, Zwitsers schijfje, lenteburger,
chipolata, schnitzel, varkensreepjes en minibrochette

Klasse gourmet

€ 12,25/pers

Steak, kalkoenlapje, kipflet, chipolata, hamburger, lamskotelet,
varkenshaasje, zalmfilet en scampibrochette

Wildgourmet

€ 18,75/pers

Hert-, kangoeroe-, fazant-, everzwijn-, eend-, parelhoen-,
haas- en bosduiffilet + wildgyros

Kindergourmet

€ 5,90/pers

Kalkoenlapje, hamburger, Zwitsers schijfje, chipolata en
minibrochette (in kinderbox met geschenkje)

Teppanyaki

€ 13,90/pers

Steak, lamskoteletje, kipfilet, eendenborstfilet, zuiderse
kalkoenreepjes, varkenshaasje, kabeljauwfilet, zalmsteak en scampi’s

Fondue

€ 9,00/pers

Gehaktballetjes, spekjes, varkens-, runds- en kalkoenvlees

Klasse fondue

€ 11,90/pers

Gehaktballetjes, spekjes, worstjes, runds-, varkens-, kalfs-en kalkoenvlees

Kinderfondue

€ 5,50/pers
Gehaktballetjes, spekrolletje, worstje en kalkoenvlees (in kinderbox met geschenkje)

Steengrill “puur”
Chateaubriand Wit-blauw, Simmentaler ribeye, lamskroontje,
varkenshaasje, varkenslapje Duroc, kalkoenlapje, zalmfilet en kabeljauw

€ 13,90/pers

Hamburgerparty

€ 10,95/pers
5 hamburgertjes met sesambroodje,
vergezeld van een buffet met
garnituren en sausjes om uw
eigen hamburgerbroodjes te maken!

Winterbarbecue

€ 19,95/pers

(vanaf 4 personen)
Spiesje van gemarineerde zalmfilet,
hamburger van gerijpt rundvlees,
saté van varkenshaas met raapjes,
spekfakkel, steak met roquefort,
gemarineerd kippenhaasje, witte pens
Warme groenteschotel, sauzen,
krielaardappeltjes en donker boerenbrood
met goede boter

Wokschotel

€ 17,90/pers
4 verrassende combinaties om zelf te wokken:
kip, scampi, rund- en varkensreepjes
met bijpassende groenten en sausjes

Extra’s voor gourmet & fondue
• Steak van hertenkalf
(gourmet/teppanyaki)

€ 1,90/pers

• Blokjes hertenkalf
(fondue)

€ 1,90/pers

• Fondueballetjes

€ 0,35/stuk

• Spekrolletjes

€ 0,35/stuk

• Worstjes (fondue)

€ 0,40/stuk

GROENTESCHOTELS
• Koude groenteschotel
€ 4,95/pers
Sla, worteltjes, rauwkostsalade,
tomatenpartjes met ui en vinaigrette,
bloemkoolroosjes, boontjes, Oosterse
taboulé, aardappelsalade en pasta light
• Warme groenteschotel
€ 5,95/pers
Jonge worteltjes, spruitjes met spek,
bloemkool met kaassaus, witloof,
champignons en appeltje met veenbessen
• Teppanyaki groenteschotel € 4,95/pers
Verse ananas, sojascheutjes,
cherrytomaatjes, witloof, champignons,
bakpatatjes, courgettemix, boontjes met
spek en noedels

SAUZEN
• Huisbereide koude sauzen € 1,50/potje
(enkel te verkrijgen per potje van 150 gr)

Cocktail, tartaar, mosterdsaus,
currysaus, looksaus en Provençaalse saus
• Huisbereide warme sauzen € 5,00/potje
(enkel te verkrijgen per potje van 500 gr)

Archiduc, grand veneur, roze pepersaus,
pepersaus, witte wijnsaus (vis)

BUFFETTEN

KAASPLANK

Verkrijgbaar vanaf 2 personen

• Kaasplank hoofdgerecht

Vleeswarenschotel

€ 8,50/pers

Assortiment charcuterie en salades gegarneerd met vers fruit.
Ideaal als begeleiding bij uw sandwiches en pistolets.

€ 12,90/pers

Assortiment Belgische en buitenlandse
kazen (300 gr pp) aangevuld met vers fruit en noten

BROODJES

Breugelbuffet

€ 12,80/pers
Droge worst, Bloedworst, Lookworst, Boerenham, Hoofdvlees		
Boerenpastei, Gerookte boef, Vleesbrood, Ontbijtspek, Boterhamworst, Jonge kaas
+ groenten: sla, tomaat, wortel, bloemkool, boontjes, rauwkostsalade, augurkjes,
zilveruitjes en aardappelsalade en koude sausjes

Klasse buffet

€ 19,95/pers

Tomaat garnaal, perzik met huisbereide tonijnsalade,
duo van gerookte zalm en heilbot, gevuld eitje, gebraden rundrosbief,
gekookte ham met asperges, Italiaanse kasteelham met meloen, paté van de chef
met uienkonfijt, kippenwit van de chef en gebakken varkensgebraad met mosterd.
Dit buffet wordt aangevuld met onze koude groenteschotel,
sausjes en feestelijk gegarneerd met vers fruit.

• Mini sandwiches
met beleg en groentjes

€ 1,25 /stuk

Ham, kaas, préparé, kip curry, krabsalade, salami, …
*Met garnaalsalade & gerookte zalm € 1,50 /stuk

• Mini pistolets
met beleg en garnituren

€ 1,50 /stuk

• Minibroodjes + botercupje
(1 botertje per 3 broodjes)

€ 0,50 /stuk

Brie met appeltjes, noten en honing-mosterd
Pastei van de chef, uienconfituur, sesamzaadjes,
rucola, Tapenade, rauwe ham, rucola, pijnboompitjes,
Tonijnsalade, perzik, worteltjes …

De broodjes zelf nog enkele minuutjes
bakken voor een ovenvers resultaat!

DESSERTS

Extra’s voor uw buffet
• Vers gepocheerde zalmfilet € 2,75 /pers
• Hollands maatje
€ 1,95 /pers
met rode ui en verse peterselie
• Gebakken scampi’s

(2 stuks)

€ 2,50 /pers

• Gebakken kippenboutje

€ 1,25 /pers

• Rundcarpaccio met
Parmezaanschilfers

€ 1,95 /pers

• Crème van vanille en geparfumeerde ananas
• Chocoladeglaasje met peer en crumble
• Bosvruchtenbiscuit met aardbeicoulis en bretoens zanddeeg

€ 4,90/stuk
€ 4,90/stuk
€ 4,90/stuk

• Vlaamse dessertbordje
5 huisbereide Vlaamse desserts gegarneerd op een bordje

€ 6,50/pers

• Kaasschoteltje dessert
Verfijnd kaasplankje met 4 karaktervolle kaasjes en garnituren

€ 6,95/pers

• Dessert ‘Sterrenchef’
Exclusieve creatie geïnspireerd door Roger Van Damme

€ 8,90/pers

• Trio van dessertglaasjes (om zelf te garneren op uw dessertbordje) € 6,95/assortiment
Mascarpone met framboos – Chocoladeganache – cocoscrème met mangocoulis

MENU’s
Verkrijgbaar vanaf 2 personen

Klasse menu 1
Tomatensoep met balletjes
Kalkoengebraad met zacht pepersausje, warme groenten en kroketjes
Chocoladeglaasje met peer en crumble
€ 20,75/pers

Klasse menu 2
Tomaat garnaal ‘Classic Style’
Aspergecrèmesoep
Gemarineerd varkenshaasje met graantjesmosterdsaus, warme groenten en kroketjes
Vlaams dessertbordje
€ 30,75/pers

Klasse menu 3
Aperitiefduo van huisbereide mousses + minipizza
Sloepje van tongrolletjes met preisaus
Bospaddenstoelensoep
Hertensteak met Grand Veneursaus, warme groenten en kroketjes
Crème van vanille en geparfumeerde ananas
€ 39,75/pers

Kindermenu
Tomatensoep met balletjes
Zweedse kippenballetjes met appelmoes en frietjes
Huisbereide chocolademousse
€ 11,00/pers

Hoe kan u een bestelling plaatsen?
• Telefonisch: 09 357 53 67
• In de winkel
• In de webshop www.hemelsoetwebshop.be

Uw bestelling is pas geldig nadat u een bestelbon +
bonnummer heeft ontvangen (via mail of af te halen in de winkel)

Bestel tijdig!
Kerst: ten laatste op woensdag 20 december om 12u
Oudejaar: ten laatste op woensdag 27 december om 12u

OPGELET: Gewijzigde openingsuren tijdens het eindejaar!
Zondag
24/12		
07u30-12u00 / 13u00-16u00
Maandag 25/12		
10u00-11u00 / Enkel voor afhalen van bestellingen.
			Geen toonbankverkoop!
Dinsdag
26/12		
9u00-18u00
Zondag
31/12		
07u30-12u00 / 13u00-16u00
Maandag 01/01		
10u00-11u00 / Enkel voor afhalen van bestellingen.
			Geen toonbankverkoop!
Dinsdag
02/01		
9u00-18u00
Alle andere dagen gelden onze normale openingsuren.
Deze folder vervangt de voorgaande feestfolder.
Prijzen en assortiment kunnen wijzigen doorheen het jaar.
Wijzigingen in de menu’s of in het assortiment van onze schotels
zijn niet mogelijk tijdens de feestdagen.

Het Klasseslager Hemelsoet - team

www.dehorecadrukkerij.be

Wij danken u voor het vertrouwen het ganse jaar
en wensen u smaakvolle feestdagen!

