
  

 

 
 

Kaasschotels 
Koude buffetten 

Breugheltafel 
Charcuterieschotels 

 

Bestel telefonisch of kom langs in de winkel. 

 

info@verkindere-verhelst.be  

www.verkindere-verhelst.be 

T 050 41 11 12 

 
 



 

Kaasschotels  
Voor de kaasschotel dient een waarborg van € 20.00 betaald te worden. Tenzij u de kazen 
wenst op een houten schotel van € 5.00 die u daarna mag houden. (Vanaf 8 pers = 2 
schotels) 

 
Luxe kaasschotel   
Uitgebreid assortiment van zachte en half harde kazen afgewerkt met notenmix, druiven, 
dadels, vijgen, vers fruit, confituur, olijven en platte kaas.  
€ 13,00/persoon 

 
Kaasschotel als dessert 
Uitgebreid assortiment van zachte en half harde kazen afgewerkt met notenmix, druiven, 
dadels, vijgen, vers fruit, confituur, olijven en platte kaas.  
€ 10,00/persoon 

 
Extra’s bij kaasschotel  
Gemengd ass. mini broodjes € 0.45/stuk 
Stokbrood (wit)    € 2.40/stuk 
Brugse beschuiten    € 4.95/pakje 
Klein gesneden notenbrood   € 4.70/stuk 
Klein rozijnenbrood    € 3.60/stuk 
Groot rozijnenbrood    € 4.40/stuk 
 

Koude buffetten 
Alle koude buffetten worden gegarneerd met verse groenten, fruit, aardappelsalade en/of 
pastasalade, alsook bijpassende sausjes. 

 
1/2 kreeft “Belle vue” aan dagprijs 
 
Koud vis-vleesbuffet 
Tomaat met garnaal - Gerookte Schotse zalm met een sausje - Salade met traag gegaarde 
kipfilet en rucola - Parma ham - Gevuld ei met krab - Gekookte hesp met asperges  
Gerookte zalm met coulis - Vitello tonnato  
Groenten, fruit, aardappelsalade en/of pastasalade, alsook bijpassende sausjes 
€ 26,00/persoon 

 
 

Koud vis-vleesbuffet  
Tomaat met burrata en grijze garnalen - Gebakken gamba’s - Salade met traag gegaarde 
kipfilet en rucola - Salade van mangalicaham verse vijg en meloen - Beenhesp met 
asperges - Gerookte Schotse zalm met een sausje - Kalfsgebraad Vitello Tonnato 
Tataki van tonijn – Tartaar van Noordzeekrab – Gevulde tongfilets - Salade van gerookte 
eendenborst en mango 
Groenten, fruit, aardappelsalade en/of pastasalade, alsook bijpassende sausjes 
€ 31,00/persoon 

 



 

 

Breugheltafel (niet verkrijgbaar tussen 18/12 en 3/1) 
Witte pens met prei en kaas, bloedworst met gebakken appeltjes, huisbereide preskop in 
het zuur, magere kalkoenkop, ganzenrilette, gekookte hoeveham, traag gegaard ovenspek 
met mosterd en ajuin, mager bereid gehakt, kaasworstje, huisbereide nacho grillworst, 
huisbereide droge worst, in eigen huis gemaakte boerenpatés met uienconfituur, 3 
paterskazen met noten, fruit, dadels, … 
€ 18,50/persoon 

 

Alles met fruit, aangepaste groenten andere toebehoren zoals mosterd, augurkjes, 
zilverajuintjes, ajuinconfituur, … Dit alles wordt zorgvuldig op schotels of spiegels geschikt 
en gegarneerd. 
 
Assortiment mini broodjes verkrijgbaar aan €0,40/stuk 
Alsook verschillende boerenbroden verkrijgbaar. 

 

 

Charcuterieschotels (niet verkrijgbaar tussen 18/12 en 3/1) 
 
Charcuterieschotel 
Gekookte beenham, americain preparé, vleessalade, vissalade, paté van de chef, 
gebakken varkensgebraad, salami, rauwe boerenham, kalkoenfilet. Gegarneerd met vers 
fruit en groenten 
€ 16,00/persoon 
 

Luxe charcuterieschotel 
Gekookte beenham, americain preparé, vleessalade, krabsalade, scampisalade, 
vissalade, parmaham, filet d’anvers, kalkoenfilet, kalfsbroodje van het huis, paté van het 
huis. Gegarneerd met fruit en groenten 
€ 18,50/persoon 

 
 

 

 


