Een hart voor lekker en gezond genieten!

Feestbrochure 2020 – 2021

Brandtfood Hove • St.-Laureysplein 5 - 2540 Hove • T 03 455 66 70

KERST- EN EINDEJAARSMENU

KERST- EN EINDEJAARSMENU

vanaf € 29,90 per persoon

 voorgerecht 
trio van wildpaté met aangepaste confituur en dadelbrood
of
vol-au-vent van Noordzeevis met hartig bladerdeegkoekje + € 3,50

 soep 
velouté van vergeten groenten met
een crumble van zwarte pens
 hoofdgerecht 
hertenragout met appeltjes, veenbessen en groentengarnituur
of
parelhoen met druivensaus en groentengarnituur
of
gegrilde zeeduivel met prei en mosterdsaus + € 6,50
 dessert 
cheesecake in een glas
(keuze uit puree, aardappelgratin of kroketten als bijgerecht)
Dit menu is te verkrijgen vanaf 4 personen en
alleen tussen 20 december 2020 en 6 januari 2021.
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APERITIEFHAPJES

bestel online > catering > aperitiefhapjes

LUXE OVENKLARE WARME HAPJES * - PRIJS/stuk






mini-bladerdeeg hapje kip
mini-bladerdeeg hapje garnaal
mini-bladerdeeg hapje kaas
mini-quiche
mini-worstenbroodje

€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25

* Minimale afname: 10 stuks/soort

5 à 10 min. opwarmen in een voorverwarmde oven op 180°c

VOORGERECHTEN

bestel online > catering > voorgerechten

WARME VOORGERECHTEN - per persoon
 scampi diabolique
 tongrolletjes met zalm en dille
 vol-au-vent van Noordzeevis met hartig bladerdeeg koekje
 verse kaaskroketten (min. 2 stuks) *
 verse garnaalkroketten (min. 2 stuks) *
 *bereidingswijze kroketten: 5 à 6 minuten frituren op 170 °C

€ 12,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 1,60/st
€ 3,80/st
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SOEPEN

bestel online > catering > soepen

FEESTELIJKE SOEPEN - per liter - 1 liter soep = 3 à 4 porties
 velouté van vergeten groenten met een crumble
van zwarte pens
 tomatensuprême met balletjes
 bisque van kreeft en grijze garnalen
 bereidingswijze: opwarmen op een zacht vuurtje
 serveertip: voeg verse soepballetjes toe om de soep te verrijken

€ 5,50
€ 5,00
€ 9,50

HOOFDGERECHTEN

bestel online > catering > hoofdgerechten

HOOFDGERECHTEN VLEES - per persoon



		

varkenshaasje met wintergroenten en portosaus
konijnmedaillon met jagersaus
saltimbocca van kalkoen met garnituur en
rozemarijnaardappelen

€ 20,50
€ 18,50
€ 18,50

HOOFDGERECHTEN WILD - per persoon
 hertenragout met appeltjes, veenbessen en
groentegarnituur
 parelhoen met druivensaus en groentegarnituur
 wildragout met groentegarnituur en boschampignons

€ 20,95
€ 20,50
€ 20,50
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HOOFDGERECHTEN

bestel online > catering > hoofdgerechten

HOOFDGERECHTEN VIS - per persoon
 gegrilde zeeduivel met prei en mosterdsaus
 Filet de Loup de mer au poireaux

€ 24,95
€ 20,50

Al deze gerechten worden geserveerd met kroketten, gratin of
aardappelpuree en seizoensgroenten.

VEGETARISCHE GERECHTEN

bestel online > catering > hoofdgerechten

KOUDE VEGETARISCHE GERECHTEN - per persoon
 quinoasalade met geroosterde groenten en halloumi
 geroosterde butternut met geitenkaas				

€ 7,95
€ 7,95

WARME VEGETARISCHE GERECHTEN - per persoon
 vegetarisch stoofpotje met krieltjes
 vegetarische lasagne
 lasagne met pompoen en geitenkaas

€ 7,95
€ 6,95
€ 7,95
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KINDERGERECHTEN

bestel online > catering > hoofdgerechten

KINDERGERECHTEN - per persoon
 gehaktballetjes in tomatensaus (met puree of kroketjes)
 kindervidé met koekje (met puree of kroketjes)		
 kinderspaghetti		

€ 6,00
€ 6,90
€ 6,00

AARDAPPELGERECHTEN

bestel online > catering > hoofdgerechten


		

		







aardappelkroketjes
minimum afname 20 stuks
amandelkroketjes
minimum afname 20 stuks			
aardappelpuree
wortelpuree
spinaziepuree
knolselderpuree
aardappelgratin
aardappelgratin met truffel

€ 2,80 /10 stuks
€ 3,50 /10 stuks
€ 7,50/kg
€ 8,50/kg
€ 8,50/kg
€ 8,90/kg
€ 9,90/kg
€ 13,90/kg
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DESSERTEN
bestel online > catering > desserten

HUISBEREIDE DESSERTEN* - PRIJS/stuk
			
 chocolademousse
 tiramisu
 tiramisu met advocaat
 rijstpap
 cheesecake

groot
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20
€ 2,60
€ 3,20

klein
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,80
€ 2,00

* De minimum afname: groot 6 stuks/soort - klein 12 stuks/soort
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BUFFETTEN

PASTABUFFET*

€ 17,90 - per persoon

Ons 'pastabuffet' bestaat uit een samenstelling van 3 vrij te kiezen pasta's
 lasagne bolognese
 tagliatelle oosters
 cannelloni Mexicaans
 ravioli
 macaroni kaas en ham
 penne carbonara
 zalm lasagne
 penne met scampi en spek
 vegetarische lasagne (veggie)
 ravioli met spinazie (veggie)
 penne met groenten en rode pesto (veggie)
 penne boscaiola
 penne met kip en broccoli
 tagliatelle met gerookte zalm en prei
* Dit buffet kan vanaf 10 personen besteld worden.
*Niet beschikbaar tussen 20/12/2020 en 06/01/2021

EETFESTIJN
bestel online > catering > eetfestijn voor groepen

EETFESTIJN VOOR GROEPEN






stoofvlees
vol au vent
spaghettisaus
kalfsfricassee
hertenstoverij

€ 19,95 / kg
€ 17,90 / kg
€ 13,95 / kg
€ 23,50 / kg
€ 32,50 / kg

Deze schotels kunnen vanaf 10 personen besteld worden.
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EINDEJAARSREGELING 2020 - 2021

OPENINGSUREN
				
Afhalingen
winkel

bediening

		

charcuterie

za 19/12

8.00 – 18.00

8.00 – 17.00

zo 20/12

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

ma 21/12

gesloten

gesloten

di 22/12

8.00 – 18.30

8.00 – 17.00

wo 23/12

8.00 – 18.30

8.00 – 17.00

do 24/12

8.00 – 17.00

8.00 – 16.00

Afhalingen tot 15 uur

vr 25/12

9.00 – 13.00

gesloten

Afhalingen tot 12 uur

za 26/12

8.00 – 17.00

8.00 – 16.00

Afhalingen tot 15 uur

zo 27/12

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

ma 28/12

gesloten

gesloten

di 29/12

8.00 – 18.30

8.00 – 17.00

wo 30/12

8.00 – 18.30

8.00 – 17.00

do 31/12

8.00 – 17.00

8.00 – 16.00

Afhalingen tot 15 uur

vr 1/01

9.00 – 13.00

gesloten

Afhalingen tot 12 uur

za 2/01

8.00 – 17.00

8.00 – 16.00

zo 3/01

8.30 – 13.00

8.00 – 13.00
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BESTELLEN EINDEJAARSPERIODE
Bestellen voor Kerstmis? Uiterlijk donderdag 17 december!
Bestellen voor Nieuwjaar? Uiterlijk vrijdag 25 december!
Tijdens de periode van 20/12/2020 tot 6/1/2021 is het niet mogelijk om fruitmanden, ontbijtmanden, kaasschotels en BBQ-pakketten te bestellen via de klantenkaart (Joyn). Wij behouden
ons het recht om alle prijzen in deze folder aan te passen indien noodzakelijk. Het assortiment
kan wijzigen naar gelang het seizoen en beschikbaarheid van de benodigde ingrediënten en
producten. Bij annulatie 7 kalenderdagen voor leverdatum wordt 50% in rekening gebracht. Bij
annulatie minder dan 2 dagen voor leverdatum wordt 100% in rekening gebracht.
Bestellen kan:
 in onze winkel
 via onze website www.brandtfood.be
 Bestellingen zijn pas definitief nadat u een orderbevestiging van ons heeft
		 ontvangen per mail.
 Om een vlotte afhandeling van de afhalingen te kunnen garanderen,
		 vragen wij om uw bestelling af te rekenen na ontvangst van de orderbevestiging.

AFHALEN - LEVEREN EINDEJAARSPERIODE
AFHALEN
Kerstmis		
		
		
Nieuwjaar
		

*enkel afhalen

donderdag
vrijdag		
zaterdag
donderdag
vrijdag		

24 december 2020
25 december 2020
26 december 2020		
31 december 2020
1 januari 2021

9 tot 15 uur
9 tot 13 uur
10 tot 15 uur*
9 tot 15 uur
9 tot 13 uur

LEVEREN
Leveringen aan huis zijn alleen mogelijk bij bestellingen van minstens € 250,00 tenzij
anders overeengekomen. Enkele dagen voor de geplande leveringen, zullen wij op
basis van de gemaakte planning een indicatie kunnen geven met betrekking tot het
verwachte leveringsuur. Het is bijgevolg niet mogelijk om vooral tijdens de feestdagen
een leveringstijdstip vast te leggen. Voor leveringen op een adres te Hove wordt een
forfaitair bedrag van € 20,00 aangerekend. Bij leveringen op een adres buiten Hove betaalt
u een forfaitair bedrag van € 10,00 vermeerderd met een extra kost van € 1,00 per afgelegde
kilometer (heen en terug).
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LEEGGOED

BELANGRIJK
Gelieve bij afhaling van uw bestelling en ook bij het terugbrengen
van het leeggoed steeds uw bestelbon mee te brengen. Leeggoed
dient uiterlijk 3 dagen na afhaling afgewassen en met geldig
barcode-etiket, te worden teruggebracht. Anders kan de waarborg
niet worden terugbetaald!
Bij verlies van het barcode-etiket voor het leeggoed zijn wij
genoodzaakt een administratieve kost van € 50,00 in rekening te
brengen.

MATERIAALVERHUUR EN EXTRA SERVICES
bestel online > catering > materiaalverhuur en extra services

HUUR WARMHOUDSCHOTEL MET VUURTJES

€ 10,00 - per stuk

Gelieve het gehuurde materiaal afgewassen terug te brengen.

OPWARMEN GERECHTEN
De bestelde gerechten kunnen indien gewenst opgewarmd voor u klaargezet
worden in onze winkel in Hove of opgewarmd bij u thuis geleverd worden.
Voor deze service vragen wij een forfaitaire kost van €10,00 en in geval van
levering aan huis een extra leveringskost.

SAMENWERKING MET SCHOETERS RENTAL SERVICES
Voor het huren van materiaal kan u rechtstreeks contact opnemen met
Schoeters Rental Services: 03 830 23 79 - www.schoetersrental.be. Zij helpen
u graag verder.
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OPENINGSUREN

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
feestdagen

gesloten
8.00 – 18.30
8.00 – 18.30
8.00 – 18.30
8.00 – 18.30
8.00 – 18.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00

Raadpleeg onze gewijzigde openingsuren en
diensten tijdens de feestdagen in deze brochure
op blz. 9 en 10.
We doen graag al wat mogelijk is om uw
feestdagen geslaagd en onvergetelijk te maken!

Gezellige kerstdagen en een
gelukkig nieuw jaar!
Nathalie, Eveline, Stephan, Gilles
en het hele Brandtfood-team

