Een hart voor lekker en gezond genieten!

Lentebrochure 2019

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

COMMUNIE – LENTEFEESTMENU

COMMUNIE – LENTEFEESTMENU

€ 29,95 per persoon

❀ voorgerecht ❀
Trio van vistartaar (zalm, tonijn, zeewolf)
Of
Vitello Tonato
❀ soep ❀
Aspergeroomsoep
❀ hoofdgerecht ❀
Lamsfilet met kruidenkorst, ratatouille en
gebakken aardappelen
Of
Gebakken zalm met asperges, wittewijnsaus en puree
❀ dessert ❀
Limoenmousse met rabarbercompote en aardbeien
Of
Luchtige chocolademousse met rode vruchten

Dit menu is te verkrijgen vanaf 6 personen en alleen
tussen 15 april en 15 juni
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PAASBRUNCH

PAASBRUNCH

€ 24,95 per persoon
 koud 

Viscocktail (garnalen, gerookte zalm, rivierkreeftjes,
sla, tomaten, cocktailsaus)
Assortiment Belgische en Franse kazen
Fijne charcuterie
Huisbereide quiche met tomatensalade
Mini croissant en mini koffiekoeken (2 st)
Huisbereide confituur

 soep 
Aspergeroomsoep

 warm 
Stoofpotje van Mechelse koekoek met asperges
Mini broodjes, noten-rozijnenbrood, briochebrood en boter

Dit menu is te verkrijgen vanaf 6 personen en alleen
tussen 8 en 25 april

... Een hart voor lekker en gezond genieten! ... -3-

APERITIEFHAPJES
bestel online > catering > aperitiefhapjes

TAPASSCHOTELS *
 Bordje Belgisch (Blokjes jonge en oude kaas, salami,
		 Gentse kop, Ardense ham, kerstomaatjes, radijs, augurk,
		 zilveruitjes, mosterd)	

€ 5,00 p.p.

 Bordje Zuiders (Olijven, tapenade met grissini, ansjovis,
		 peppadew, mortadella, chorizo, manchego, artisjok,
		 tomaat, mozarella, parmaham	

€ 5,50 p.p.

KOUDE HAPJES *
 Tomaat mozzarella in glaasje	

€ 2,30/st

 Tartaar van rode biet met gerookte forel	

€ 2,30/st

 Zalmbonbon met avocadomousse en grijze garnalen	

€ 2,30/st

 Carpacciobonbon met truffelmayo, pijnboompitten en
		 Parmezaanse kaas	

€ 2,30/st

 Panna cotta met gorgonzola en walnoten	

€ 2,30/st

 Hammousse met mozzarella, kappertjes en bietenchips

€ 2,30/st

 Carpaccio van sint-jakobsvruchten afgewerkt
		 met limoensap	

€ 2,30/st

 Gegrilde groene asperges met parmaham en Parmezaanse
		 kaas	

€ 2,30/st

 *minimum 10 stuks/soort
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VOORGERECHTEN
bestel online > catering > voorgerechten

KOUDE VOORGERECHTEN - per persoon
 Viscocktail (gerookte zalm, garnalen, rivierkreeftjes)

€ 8,50 p.p

 Vitello tonato

€ 9,50 p.p

 Carpaccio van rundsfilet

€ 9,45 p.p

 Verse tonijn met sesamkorstje, komkommerlinten
		 en avocadocrème 	

€ 10,25 p.p

WARME VOORGERECHTEN - per persoon
 Scampi van de Chef

€ 12,50 p.p.

 Sint-jakobsvruchten met verse kruiden op een
		

bedje van prei

€ 11,95 p.p.

 Huisbereide quiche (broccoli-zalm of prei-spek of
		 spinazie-feta-zongedroogde tomaten)	
 Asperges op Vlaamse wijze

€ 7,45 p.p.
€ 12,50 p.p.

SOEPEN
Bestel online > catering > soepen

 Asperge room

€ 7,50/l

 Bouillabaisse (minimaal 4l)

€ 9,50/l

 Gazpacho (koude soep met garnituur)

€ 7,50/l

 Bereidingswijze: Opwarmen op een zacht vuurtje
 Info: 1l soep = 3 à 4 porties
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HOOFDGERECHTEN
bestel online > catering > hoofdgerechten

HOOFDGERECHTEN VLEES - per persoon
 Gevuld varkenshaasje (mozzarella, basilicum, parmaham
		 met garnituur)		
€ 20,50 p.p.
 Stoofpotje van Mechelse koekoek met asperges

€ 17,95 p.p.

 Kip Stroganoff met rijst		

€ 14,95 p.p.

 Lamsfilet met kruidenkorst, ratatouille en gebakken
		 aardappelen		

€ 17,95 p.p.

HOOFDGERECHTEN VIS - per persoon
 Huisbereide zalmlasagne		

€ 10,50 p.p.

 Vispannetje (kabeljauw, zalm, scampi)		

€ 19,50 p.p.

 Gegrilde zalm met asperges en mousselinesaus

€ 21,95 p.p.

 Gebakken zeetong met puree van zongedroogde
		 tomaten en lente-ui		

Dagprijs

Al deze gerechten worden geserveerd met kroketten, gratin of
aardappelpuree en seizoengroenten.
 Verwarm de oven op 200° gedurende 10 min. Plaats daarna het gerecht
afgedekt met aluminium folie in de oven op 180° gedurende ± 25 min 		
(naargelang de hoeveelheid).
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KINDERGERECHTEN
bestel online > catering > hoofdgerechten

KINDERGERECHTEN - per persoon
 Gehaktballetjes in tomatensaus (met puree of kroketjes)
 Kindervidee met koekje (met puree of kroketjes)
 Kinderspaghetti

€ 6,00 p.p
€ 6,90 p.p
€ 6,00 p.p

VEGETARISCHE GERECHTEN
bestel online > catering > hoofdgerechten

VEGETARISCHE VOORGERECHTEN - per persoon
 Capresetaartje	
 Gegrilde courgette met feta, munt en pijnboompitten 

€ 7,50 p.p
€ 7,50 p.p

VEGETARISCHE HOOFDGERECHTEN - per persoon
 Quiche met rode ui, verse vijgen en ricotta 		
 Vegetarisch stoofpotje met groenten en linzen

€ 9,95 p.p.
€ 12,95 p.p.

GROENTEN-DIPSCHOTEL
bestel online > catering > hoofdgerechten

GROENTEN-DIPSCHOTEL - per persoon
 Komkommer, wortelen, bloemkool, kerstomaten,
		 radijzen, cocktailsaus	

€ 3,50 p.p.
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DESSERTEN
bestel online > catering > desserten

HUISBEREIDE DESSERTEN
			
 chocolademousse
 tiramisu
 tiramisu speculaas
 rijstpap
 panna cotta met rode vruchten en speculaaskoekje

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

BUFFETTEN
bestel online > catering > buffetten

BUFFET BASIS

€ 18,95 - per persoon

Ons ‘basisbuffet’ bestaat uit:
 gepocheerde zalm
 tomaat garnaal
 gemarineerde kipfilet
 aspergerolletje






groenteschotel
aardappelsla
saus
3 mini-broodjes + boter

Dit buffet kan alleen vanaf 6 personen besteld worden.

BUFFET KIDS

€ 16,50 - per persoon

Ons ‘buffet kids’ bestaat uit:
 mini-pizza
 lasagne
 frikadellenbolletjes met kriekjes
 kippenboutje

 groentjes
 kindersurprise
 2 mini-broodjes + boter

Dit buffet kan alleen vanaf 4 personen besteld worden.
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BUFFETTEN

BUFFET KLASSIEK

€ 22,95 - per persoon

Ons ‘buffet klassiek’ bestaat uit:
 gepocheerde zalmfilet
 gerookte forel
 tomaat garnaal
 gevuld eitje
 ovengebakken kipfilet
 huisbereide rosbief








aspergerolletje
pasta pesto
aardappelsalade
wortelen - komkommer - tomaten
sauzen
3 mini-broodjes + boter

Dit buffet kan vanaf 6 personen besteld worden.

COMMUNIE BUFFET

€ 28,75 - per persoon

Ons ‘communie buffet’ bestaat uit:
 Gepocheerde zalm

		 afgewerkt met zalmmousse 		
 Gemarineerde zalm met

		 wakamesla 		
 Tataki van tonijn		
 Parmaham met meloen

 Tomaat garnaal		
 Rundscarpaccio met rucola,

		 zongedroogde tomaten,

		 pijnboompitten en balsamico		
 Vitello Tonato


Lamsfilet in kruidenkorst met 		
huisbereide tzatziki (koud)
Pasta met artisjok, paprika, kers- 		
tomaten, lente-ui, mozzarella, 		
rucola
Mediterraanse couscoussalade 		
met scampi
Aardappelsla met augurk en ei
Geraspte worteltjes, kerstomaat 		
en komkommer
3 mini broodjes + boter

Dit buffet kan vanaf 6 personen besteld worden.
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BUFFETTEN

BUFFET ROYAL

€ 28,95 - per persoon

Ons ‘buffet royal’ bestaat uit:









gepocheerde zalm
gerookte zalm
gemarineerde zalm
gerookte forel
tomaat garnaal
perzik met tonijn
carpaccio van rundsvlees
vitello tonato










gemarineerde kip
Parma met fruit
pasta pesto
Griekse salade
aardappelsalade
assortiment sauzen
sla & wortelen
3 mini-broodjes + boter

Dit buffet kan vanaf 6 personen besteld worden.

ITALIAANS BUFFET KOUD

28,95 - per persoon

Ons ‘Italiaans buffet koud’ bestaat uit:
 tapas, olijven en salami

 gepocheerde zalm

 in Limoncello gemarineerde		
		zalm

 vitello tonato

 carpaccio van rundsvlees

 Parmaham met meloenparels 

slade caprese
in de oven gebakken kipfilet
met Italiaanse marinade
pasta pesto
Italiaanse aardappelsla
sauzen
ciabatta, focaccia + boter

Dit buffet kan vanaf 6 personen besteld worden.
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BUFFETTEN

ITALIAANS BUFFET WARM EN KOUD

€ 34,95 - per persoon

Ons ‘Italiaans buffet’ bestaat uit:










tapas, olijven en salami
In Limoncello gemarineerde zalm
vitello tonato
carpaccio van rundsvlees
in de oven gebakken kipfilet met Italiaanse marinade
lasagne bolognaise
gevuld varkenshaasje op Italiaanse wijze
tagliatelli met gerookte zalm en broccoli
ciabatta, focaccia + boter

Dit buffet kan vanaf 6 personen besteld worden.

PASTA BUFFET

€ 16,90 - per persoon

Ons ‘pasta buffet’ bestaat uit een samenstelling van 3 vrij te kiezen pasta’s
(* veggie)















lasagne bolognaise
tagliatelle oriëntaals
cannelloni mexicaans
ravioli
macaroni kaas en ham
penne carbonara
zalmlasagne
penne met scampi en spek
vegetarische lasagne*
ravioli met spinazie*
penne met groenten en rode pesto*
penne boscaiola
penne met kip en broccoli
tagliatelle met gerookte zalm en prei

Dit buffet kan vanaf 10 personen besteld worden.
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BUFFETTEN
ZUIDERSE SALADE BUFFET

€ 16,95 - per persoon

Ons ‘zuiders salade buffet’ bestaat uit:









olijven, tapenades, artisjok, tzatziki, gegrilde paprika met look
Marokkaanse wortelsalade
pasta pesto met gerookte kip, kerstomaten en pijnboompitten
gegrilde courgette met feta en munt
kleurrijke groenten salade met zalm en honing-mosterd dressing
couscous met scampis
aardappelsalade met zongedroogde tomaten en lente ui
Italiaanse brood en boter

Dit buffet kan vanaf 8 personen besteld worden.

BBQ
bestel online > catering > BBQ

BBQ PAKKET 1

€ 17,50 - per persoon

Dit BBQ pakket bestaat uit ± 390 gr p.p.:










kipdrumstick gegaard
grillworst
varkenssaté gemarineerd
steak gemarineerd
pasta- en aardappelsla
Griekse salade met feta
sla, worteltjes, groene boontjessalade
sauzen: cocktail, curry, look, tartaar, mayonaise, bieslookvinaigrette
3 mini broodjes + boter

Deze formule kan in veelvoud van 4 personen besteld worden, het
vermelde gewicht is bij benadering en kan licht afwijken.
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BBQ
BBQ PAKKET 2

€ 19,50 - per persoon

Dit BBQ pakket bestaat uit ± 390 gr p.p.:











kipfilet
grillworst
varkenssaté gemarrineerd
rundsrumsteak
pasta- en aardappelsla
Griekse salade met feta
couscous
sla, worteltjes, groene boontjessalade
sauzen: cocktail, curry, look, tartaar, mayonaise, bieslookvinaigrette
3 mini broodjes + boter

Deze formule kan in veelvoud van 4 personen besteld worden, het
vermelde gewicht is bij benadering en kan licht afwijken.

BBQ PAKKET 3

€ 17,95 - per persoon

Dit BBQ pakket bestaat uit ± 390 gr p.p.:










kipdrumstick gegaard
varkenssaté gemarineerd
sparerib gegrild
lamskotelet
pasta- en aardappelsla
Griekse salade met feta
sla, worteltjes, groene boontjessalade
sauzen: cocktail, curry, look, tartaar, mayonaise, bieslookvinaigrette
3 mini broodjes + boter

Deze formule kan in veelvoud van 4 personen besteld worden, het
vermelde gewicht is bij benadering en kan licht afwijken.
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KAAS- EN CHARCUTERIESCHOTEL
bestel online > catering > charcuterie- en kaasschotels

CHARCUTERIESCHOTEL

€ 13,00 - per persoon

Onze charcuterieschotel wordt samengesteld uit verschillende soorten
charcuterie en huisbereide salades, afgewerkt met vers fruit en een
assortiment van lekkere groenten.
Deze schotel kan vanaf 4 personen besteld worden.

ITALIAANSE KAAS- EN CHARCUTERIE SCHOTEL

€ 17,50 - per persoon

Onze Italiaanse kaas- en charcuterieschotel bestaat uit:





Italiaanse kazen en charcuterie
olijven en zongedroogde tomaten
jonge bladsalade met spinazie en walnoten
salade caprese

Deze schotel kan vanaf 6 personen besteld worden.

KAASSCHOTEL GEDROOGD FRUIT-NOTEN

€ 10,95 - per persoon

Aangepaste selectie van ambachtelijke Belgische, Franse en Italiaanse
kazen met exotisch en gedroogd fruit en noten.
Deze schotel kan alleen vanaf 4 personen besteld worden.

KAASSCHOTEL VERS & GEDROOGD FRUIT-NOTEN

€ 12,95 - p.p.

Aangepaste selectie van ambachtelijke Belgische, Franse en Italiaanse
kazen met vers exotisch en gedroogd fruit, noten.
Deze schotel kan vanaf 4 personen besteld worden.
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BROOD EN ZO

ONTBIJTMAND*

€ 14,95 - per persoon

Onze ontbijtmand bestaat uit:











3 mini-broodjes
1 mini croissant
1 mini koffiekoek
fruitsap & verse fruitsla
yoghurt
roerei
gerookte zalm
fijne charcuterie
huisbereide confituur
boter

Supplement:
 Cava naar keuze		
 Champagne naar keuze

winkelprijs
winkelprijs

PARTY FOCACCIA*

€ 100

Onze “Party Focaccia” bestaat uit een assortiment van 40 broodjes:

		




10 olijvenfocaccia met rosbief, rucola, zongedroogde tomaten en 		
Parmezaanse kaas
10 kruidenfocaccia met gerookte zalm en geitenkaas
10 tapenadefocaccia met parmaham en waterkers
10 dadelfocaccia met Franse brie, honing en verse vijgen
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BROOD EN ZO

PARTYBROODJES KLASSIEK*

€ 1,25 - per stuk

Met onze ‘partybroodjes klassiek’-formule voorzien wij een mix van
belegde broodjes geleverd in een mooie mand.






kaas
hesp
préparé
kip curry
tonijnsalade

Deze formule kan besteld worden met een minimum van 20 broodjes.
Je kan kiezen uit: mini broodjes en mini sandwiches

PARTYBROODJES ROYAL

€ 1,65 - per stuk

Met onze ‘partybroodjes royal’–formule voorzien wij een mix van
belegde broodjes geleverd in een mand.






Franse brie
kipfilet met zongedroogde tomaten
Parmaham
eiersalade – waterkers & garnalen
gerookte zalm

Deze formule kan besteld worden met een minimum van 20 broodjes.
Je kan kiezen uit: mini broodjes – mini sandwich

ASSORTIMENT BROOD & BOTER

€ 2,50 - per persoon

Heerlijk assortiment ovenvers gebakken brood met boter.
Dit assortiment is verkrijgbaar vanaf 8 personen.
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EETFESTIJN
bestel online > catering >

EETFESTIJN VOOR GROEPEN






stoofvlees
vol au vent
spaghettisaus
kalfsfricassee
waterzooi van kip

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

Deze schotels kunnen alleen vanaf 10 personen besteld worden.

GROENTEFESTIJN
bestel online > catering >

GROENTEFESTIJN

per persoon

 koude groenteschotel basis
		 aardappelsalade, komkommer, tomaten, sla, wortelen,
		 bieslookvinaigrette

€ 5,80

 koude groenteschotel de-luxe
		 aardappelsalade, pasta pesto, Griekse salade, tomatensalade
		 in bieslookvinaigrette, couscous, gekookte bloemkool,
		broccoliroosjes

€ 8,70

Deze schotels kunnen alleen vanaf 6 personen besteld worden.
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BESTELLEN

BELANGRIJK
Gelieve bij afhaling van uw bestelling alsook bij het terugbrengen van
het leeggoed steeds uw bestelbon mee te brengen. Leeggoed dient
uiterlijk 3 dagen na afhaling afgewassen en met geldige barcodeetiket te worden teruggebracht, zoniet 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.

• Bestellingen kunnen alleen geplaatst worden in onze winkel of 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.
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MATERIAALVERHUUR EN EXTRA SERVICES
bestel online > catering > materiaalverhuur en extra services

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

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 e(n dit alleen in onze vestiging te 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 bijkomende leveringskost.
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OPENINGSUREN

maandag

gesloten

dinsdag

7:30 – 19 uur

woensdag

7:30 – 19 uur

donderdag

7:30 – 19 uur

vrijdag

7:30 – 19 uur

zaterdag

7:30 – 18 uur

zondag

7:30 – 13 uur

feestdagen

8:00 – 13 uur

Stephan, Nathalie, Eveline
en het hele Brandtfood-team
wensen u een fleurige lente en een zalige zomer

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

