
 

 

Eindejaarsfolder ‘de Plaetse’ 2020/2021 – Take Away 
Beste klanten 

Voor de feestdagen voorzien wij heerlijke afhaalgerechten, menu, schotels en lekkere 
desserts … 

Ontdek in onze folder de vele mogelijkheden voor elk wat wils… 

Praktisch om weten: 

Bereiden en serveren 

- Het voorgerecht koud is verpakt in verschillende doosjes en is gemakkelijk op het 
bord te dresseren 

- Het voorgerecht warm en de hoofdgerechten dienen jullie enkel nog op te warmen, 
de instructies zitten bijgevoegd bij jullie bestelling en kunnen dan perfect op jullie 
bord gedresseerd worden 

- De desserts zijn reeds volledig klaar 
- Wat hebben jullie nodig om onze gerechten op jullie bord te toveren? Enkel een oven 

of microgolfoven en soms ook een friteuze 
- Bij bestelling kunnen jullie ook steeds meegeven om de gerechten in de microgolf of 

oven te bereiden 

Dagen van afhaling 

- Kerstmis: 
o Donderdag 24/12/2020: tussen 10u en 16u 
o Vrijdag 25/12/2020: tussen 10u en 11u30 

- Oudejaar/nieuwjaar: 
o Donderdag 31/12/2020: tussen 10u en 16u 
o Vrijdag 1/01/2021: tussen 10u en 11u30 

Tot wanneer bestellen 

- Kerstmis 
o Bestellen mogelijk tem donderdag 17/12/2020 

- Oudejaar/Nieuwjaar 
o Bestellen mogelijk tem donderdag 24/12/2020 

Waar afhalen? 

‘de Plaetse’ – Dorp 27 – 9260 Schellebelle 

!!TIP!! Breng jullie curvers/plooiboxen mee zodat jullie jullie bestelling veilig kunnen 
vervoeren 



 

 

Levering? 

Contacteer ons om de mogelijkheden te bespreken – 0472 608 571 

Hoe jullie afhaalmenu bestellen? 

- Bel jouw bestelling naar ons door: 0472 608 571 
Of 

- Mail naar deplaetseschellebelle@gmail.com 
Of  

- Kom op zaterdag- en of zondag tussen 14u en 17u persoonlijk langs in onze brasserie 
‘de Plaetse’ om uw bestelling door te geven 

 

WIST JE DAT… 

Cadeaubonnen kunnen afgehaald worden … 
 Vanaf 18 december dagelijks tussen 12u en 20u (behalve op 25 december en  
             1 januari), of telefonisch 0472 608 571 

Wij leuke cadeaumanden voorzien met trappisten, streekbieren, wijnen, gin en thee … 
 Ontdek deze in onze hall bij afhaling en dagelijks vanaf 18 december tussen 12u en  
             20u (behalve op 25 december en 1 januari), of telefonisch 0472 608 571 

 

 

Wij wensen u 

         Kriebeltjes in de buik 
Engeltjes om je heen 

Knuffeltjes in bed 
Kaboutertjes in de keuken 

Eendjes in het bad 
Roze olifantjes op het behang 

Maar vooral een fantastisch mooi eindejaarsfeest 
en een gezellig en schitterend nieuw jaar! 

Elke & team ‘de Plaetse’ 

 



 

 

Hapjes 

Salami apèro met groene peper 100 gram      5€ 

Salami finger fuet 100 gram        6€ 

Mascarpone dip met feta en peppadew 100 gram     4€ 
+ dipper natuur 65 gram       2,70€ 
+ toast crocante 80 gram       3,50€ 

Apertiefhapjes warm 

- Grijze garnalen        1,50€/stuk 
- Kaas         1,20€/stuk 
- Kaas en ham        1,20€/stuk 
- Kip curry         1,20€/stuk 
- Pizza         1,20€/stuk 
- Zalm         1,50€/stuk 

Mini coquille schelpjes        2,50€/stuk 

Mini kaashoorntjes         1,50€/stuk 

Mini worstenbroodjes        1,10€/stuk 

Assortiment warme apero hapjes 12-stuks      15,00€ 

Assortiment toastjes  
(salade met st-jacobsnootje en truffel, kipsalade, kalkoensalade en gerookte zalm) 

- 10-stuks         5,00€ 
- 20-stuks         9,50€ 

Wildpastei op toast met uien/veenbessenconfituur 

- 10 stuks         6,00€ 
- 20 stuks         11,50€ 

Aperitiefhapjes bord koud en warm gemengd (2à3 pers.)    25,00 

Borrelhapjes met sausje 

- 12 stuks         8,00€ 
- 24 stuks         15,00€ 

Onion rings 12 stuks met tartaar       12,00€ 

Tapasbord          15,00€ 



 

 

Verpakking 2€/schotel, eventueel kunnen borden of plateau’s worden binnengebracht, dan 
voorzien wij de presentatie op jullie eigen plateau’s.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voorgerechten 

Koude voorgerechten 

Rundscarpaccio/rucola/parmezaan/umami      12€ 

Serannoham met meloen        10€ 

Trio van wildpastei         12€ 

Gerookte zalm         12€ 

Gemarineerde zalm/wiskey/feta       13€ 

Frisse garnalencocktail        15€ 

Frisse tonijncocktail         11€ 

Warme voorgerechten 

Kaaskroket 2 stuks         13€ 

Wildkroket 2 stuks met veenbessenconfituur     14€ 

Koninginnehapje         12€ 

Boschampignon kroket 2 stuks       14€ 

Garnaalkroket 2 stuks        16€ 

Gegratineerde sint-jacobsschelp       16€ 

Scampi in lookroom, curryroom of diabolique     16€ 

Kikkerbilletjes in de looksaus 6 stuks       15€ 

Visserspannetje         14€ 

*bij alle voorgerechten wordt een mini broodje voorzien 

Soep 

Tomatencrème soep         6€/liter 

Buternut pompoensoep        7€/liter 

Velouté van kip         7€/liter 

Witloofsoep          7€/liter 

***feestelijk mini broodjes        0,50€/stuk 



 

 

Hoofdgerechten 

Varkenshaasje met wijnsaus, peperbessen, groentenkrans en kroketten  18€ 

Kalkoenfilet met crumble, spruitjes en pomme duchesse met knolselder  17€ 

Suprême van parelhoen met sherrysaus, groentenkrans en pomme duchesse 23€ 

Lamskroontje met portosaus, wintertooi en gratin dauphinois   29€ 

Kalfsblanquet op grootmoederswijze met groentenkrans en kroketten  17€ 

Vol-au-vent met bladerdeegkoekje, frisse salade en pomme duchesse  17€ 

Stoofpot van hert met wintertooi, appeltje met veenbessen en kroketten 22€ 

Filet puur van hert met grandveneursaus, wintertooi en gratin dauphinois 25€ 

Filet van fazant met wintertooi, appeltje met veenbessen en kroketten  23€ 

Filet puur van everzwijn met wintertooi, appeltje met veenbessen en kroketten 25€ 

Eendenborstfilet met sinaasappelsaus, witloof en kroketten   24€ 

 

Zeebaars met risotto, parmezaan, winterse groenten    24€ 

Schelvishaas met peterseliekorst, spruitjespuree en spekjes   22€ 

Bieslook- winterposteleinstoemp met mierikswortel en zalm   22€ 

Kabeljauwhaas met witte wijnsaus, wintertooi en pomme duchesse  
met buternut          22€ 

Vol-au-vent van noordzeevis met bladerdeegkoekje en pomme duchesse 24€ 

Visgratin van rode poon met prei, uienkorstje en puree    20€ 

Alle gerechten zij voorzien van de bijpassende groenten, aardappelbereiding en saus, indien 
gewenst kan dit eveneens extra voorzien worden. 

Extra 

- Verse kroketten        0,70€/stuk 
- Gratin dauphinois        4€/portie 
- Puree         3€/portie 
- Pomme duchesse        3€/portie 
- Warme groenten        4€/portie 



 

 

Kindergerechten 

Voorgerechten 

Kaaskroket 1 stuk         6,50€ 

Garnaalkroket 1 stuk         8,50€ 

Koninginnehapje         6,00€ 

Hoofdgerechten 

Balletjes in de tomatensaus        8,50€ 

Stoofvlees met appelmoes        8,50€ 

Kinderkip met appelmoes        8,50€ 

Vol-au-vent          8,50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Feestelijke menu’s 

Menu 1 

Assortiment hapjes (+/- 5/persoon) 
*** 

Frisse tonijncocktail 
*** 

Kalkoenfilet met crumble, wintertooi en pomme duchesse met knolselder 
*** 

Chocomousse 

35€/persoon 

Menu 2 

Assortiment hapjes (+/- 5/persoon) 
*** 

Koninginnehapje 
*** 

Buternut pompoensoep 
*** 

Suprême van parelhoen met sherrysaus, groentenkrans en pomme duchesse 
*** 

Stronk met chocolade (TARTAN) 

42€/persoon 

Menu 3 

Assortiment hapjes (+/- 5/persoon) 
*** 

Gegratineerde sint-jacobsschelp 
*** 

Witloofsoep 
*** 

Vol-au-vent van noordzeevis met bladerdeegkoekje en pomme duchesse 
*** 

Moelleux-au-chocolat met vanilleijs 

52€/persoon 

 

 



 

 

Kindermenu 

Assortiment hapjes (3/persoon) 
*** 

Kaaskroket 1 stuk 
*** 

Vol-au-vent met bladerdeeghapje, salade en kroketten 
*** 

Stronk met chocolade (TARTAN) 

22€/persoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Feestelijke schotels 

            

Vleesschotel         35€/2 pers. 

Gekookte hesp met asperge, serranoham met meloen, rosbief, varkensgebraad, gevuld eitje, 
frikadon en kippenbout 
 

Visschotel         40€/2 pers. 

Tonijn met perzik, tomaat garnaal, gerookte zalm, eitje met krabsalade, scampi in look en 
langoustine 

 

Deze schotels worden vergezeld met pastasalade, aardappelsalade, salade, wortelen, 
komkommer en vers fruit. Er zijn eveneens 3 sausjes voorzien: cocktail, mayonaise en tartaar 

 

Kaasschotel         30€/2 pers. 

6 verschillende kazen: Rosso (blauwgaderde kaas, gemarineerd in rode wijn en veenbessen), 
Lochtenberger (harde kaas), Landloperke (zachte kaas), Morbier van de hoeve (halfharde 
kaas), Brabander kruidenkaas (verse kaas) en gekruide geitenkaas  

Met kaasgarnituur en fluitje noot en rozijn   

 

Verpakking 4€/schotel, eventueel kunnen borden of plateau’s worden binnengebracht, dan 
voorzien wij de presentatie op jullie eigen plateau’s. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dessert 

Passievruchtenparfait       9,50€ 

Moelleux au chocolat met vanilleijs      10,00€ 

Chocomousse         5€ 

Panna Cotta met coulis van bosvruchten     7€ 

Crumble van appel met cranberry’s      7€ 

IJstaarten zijn eveneens mogelijk, onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze 
ijsmeester, de beschikbaarheid van de gekozen ijstaart wordt via telefoon meegedeeld. 

Stronk Champagne - 4 pers.       20€ 
Champagneparfait en perziksorbet afgewerkt met chocolade en marsepein 

Chalet – 6 pers.        28€ 
Yoghurt-natuurroomijs en aardbeienroomijs, omhuld met Italiaanse meringue 

Slee – 6 pers.         25€ 
Vanilleroomijs, speculaasroomijs en karamelcoulis, afgewerkt met chocolade en kerstman 
van marsepein 

Iglo – 8 pers.         34€ 
Chocoladeroomijs, vanilleroomijs en kersensorbet, omhuld met Italiaanse meringue, 
kerstman van marsepein 

Sneewman – 10 pers.        40€ 
Vanilleroomijs, passievruchten- en bosvruchtensorbet, afgewerkt met Italiaanse meringue 
en marsepein 

Stronk ‘Maison’ – 12 pers.       43€ 
Amandelnootroomijs, karamelcoulis en vanilleroomijs, omhuld met marsepein en Brugse 
kletskopjes 

Straccia-framboise – 5 pers./9 pers.      20€/36€ 
Stracciatella-vanilleroomijs en frambozenroomijs, afgewerkt met frambozencoulis en 
chocolade 

Winterlandschap – 20 pers.       72€ 
Mokkaroomijs of frambozensorbet met vanilleroomijs, meringue, chalet en kerstdecor 

 



 

 

De kerststronken van Artisanale bakkerij TARTAN kunnen eveneens bij jullie feestmenu 
besteld worden en bij ons afgehaald worden, alsook brood, krokante pistolets, … 

1 persoon:  2,80€   4 personen: 14,50€ 
6 personen: 21,50€   8 personen: 29,50€ 

KLASSIEK 
Zoals de vertrouwde gâteau, biscuit met slagroom en vers fruit 

GANACHE 
Biscuit met slagroom en vers fruit, overgoten met chocoladeganache 

CHOCOLADE 
Mousse van melk- en fondantchocolade met chocoladebiscuit op een bodem van feuilletine 

 

 

 


