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APERITIEF  

Kaaskroketjes mix  
 Jalapenos cream - Mozzarella, - Camenbert - Emmentaler   

        8 stuks 5.00 euro 

 

Aperokroketjes mix 
Kaas - Garnaal - Kip - Breydel ham   8 stuks 5.00 euro 

 

Kippenvleugeltjes         8 stuks 7.00 euro 

 

Worstenbroodje      8 stuks 7.00 euro 

 

Fijnproever hapjes Vis  
Paling - Zalm - Kingkrab - Makreel   8 stuks 16.00 euro 

 
Fijnproever hapjes Vlees :   
vitello tonato - tataki van rund - kwartel -  scampi/pancetta 

        8 stuks 16.00 euro 

 

Champagne  
Bouché Père & Fils  Cuvée Réservée   21.95 euro / fles 

 

Cava  
Jaume Serra        8.95 euro / fles 

SOEP   

Tomaat  

balletjes       4.00 euro / liter 

 

Pompoen    
Paprika - Kokos - Curry - Courgette - scampi  6.00 euro / liter 



 

Alle gerechten uit deze folder zijn af te halen en zonder bediening. 
Reserveren kan  enkel via mail of in onze winkel. 

VOORGERECHTEN   

Carpaccio     

Holstein - Rucola - parmezaanschilfers   9.00 euro / pers 

 

Vitello Tonato  
Kalf  - Tonijn -  Appelkappertjes - Rucola   9.00 euro / pers 

 

Carpacio Tonata 
Holstein - Groene kruiden - Tonijn - St Jacobsnoot 12.00 euro / pers 

 

Scampi 
Cocos - Thai curry - fregola - amandelschilfers  12.00 euro / pers 

 

Witloof Gegratineerd 
Wildzwijnham - Brie - Pancetta - Gepofte Aardappel 15.00 euro / pers 

 

Kreeft 
Ravioli boschampignons- Chorizo - Groene kruiden  28.00 euro / pers 

PER STUK   

Kaas kroket      1.95 euro / stuk 

Garnaal kroket     2.95 euro / stuk 

Halve kreeft gekookt +/- 350 gr / helft  42.00 euro / kg 
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HOOFDGERECHTEN 

Lamskroon    

Groenten en aardappelgratin - erwtenpuree  21.00 euro / pers 

 

Hertenkalffilet 
Groene kool - pancetta -  raapjes  - aardappelgratin 24.00 euro / pers 

 

Wildragout 
herfstgroentjes - kroketjes - butternutpuree  18.00 euro / pers 

 

Varkenshaasje 
herfstgroentjes - kroketjes - Jagersaus   18.00 euro / pers 

 

varkenswangetjes 
herfstgroentjes - kroketten - Bruin Bier   18.00 euro / pers 

 

Fazant 
Witloof - Grand Veneur - Knolselderpuree  20.00 euro / pers 

 

Waterzooi 
Kabeljauw - rivierkreeft - groentjes - pomme chateau 19.00 euro / pers 

 

Zeetong  
Grijze garnaal - Mossel - Chablis - spinaziepuree  24.00 euro / pers 

 

Zeebaars gebakken 
Provencaalse krieltjes - Courgette - Paprika    22.00 euro / pers 
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DESSERT   

Dôme Framboos    

Mousse framboos - Biscuit - Pistache - Chocolade 7.00 euro / pers 

 

Dôme Chocolade 
Chocolade - Mousse - Praliné - Biscuit - Framboos 7.00 euro / pers 

 

Panna cotta 
Room - Rode vruchten     6.00 euro / pers 

 

Cappuccino 
Koffiecreme - Chocolade mousse - Crumble biscuit 6.00 euro / pers 

 

Chocolade 
Mousse - bosvruchten      4.00 euro / pers 

 

Tiramisu Klassiek 
Mascarpone - Chocolade - boudoir - Koffie   4.00 euro / pers 

 

Tiramisu Speculaas 
Mascarpone - speculaas - koffie chocolade   4.00 euro / pers 

 

Bosvruchten 
Bavarois - Gelei - Rode vruchtjes     4.00 euro / pers 

WIJNEN   

Wit  

Maison Virginie Chardonnay    6.95 euro / fles 

 

Maison Virginie Sauvignon     6.95 euro / fles 

 

Rosé    
Maison Virginie Merlot     6.95 euro / fles 

 

Rood    
Maison Virginie Merlot     6.95 euro / fles 
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BEREIDE GERECHTEN   

Varkenswangentjes  

Bruin bier - Ui      24.00 euro / kg 

 

Tong  
Madeirasaus - Champignons - Tomaat  22.00 euro / kg 

 

Vol au vent  
Kip - Champignons - Balletjes   14.00 euro / kg 

 

Stoofvlees       

Ui - Bruin bier     14.00 euro / kg 

 

Goulash      
Ui - Paprika - Tomaat     18.00 euro / kg 

 

Balletjes  
Tomatensaus - Groentjes    14.00 euro / kg 

 

Gebakken krielaardappeltjes   10.00 euro / kg 

 

Aardappel puree     10.00 euro / kg 

 

Aardappel Kroketje    0.40 euro  / stuk 

Vergeet niet om tijdig uw groenten en fruit voor de feestdagen 

te bestellen. 

 

Op bestelling kunnen wij speciale, vergeten of exotische 

groenten en fruit leveren. Reken hiervoor op een levertijd van 

minimum 2 dagen 

 

Misschien kunnen wij u ook helpen met uw verse vis, oesters 

levende kreeft, …. nodig voor uw feest. Vraag er ons gerust 

naar en wij zorgen er voor dat  u tegen de scherpste prijs aan 

uw verse vis geraakt. 



 

Alle gerechten uit deze folder zijn af te halen en zonder bediening. 
Reserveren kan  enkel via mail of in onze winkel. 

Aarzel niet om het ons te laten weten indien u uw vlees liever 

zelf bakt. Wij geven dan  het vlees vacuum verpakt mee zodat 

u dit zelf kan bakken. 

Onze gerechten worden meegegeven in aluverpakking die u in 

de oven kan opwarmen. 

Plaats alles ongeveer 30 a 40 minuten afgedekt in een voor-

verwarmde oven op 150° C 

 

Wildgerechten opwarmen +/- 20  minuten op 150°C 

 

Regelmatig  controleren of het niet iets langer of minder lang 

in de oven moet is zeker aan te raden.  

 

Stoofpotjes, varkenswangetjes, … kunnen wij vacuum ver-

pakken zodat u deze eenvoudig kan opwarmen in warm water 

(+/- 70°C) zonder dat ze kunnen aanbakken. 

Opgelet dit zijn richtlijnen, de opgegeven tijden kunnen ver-

schillen naargelang de oven en de hoeveelheid!  

REGELMATIG CONTROLEREN is de boodschap! 

RICHTLIJNEN   
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NUTTIGE INFO 

HOE BESTELLEN? 
 
In onze winkel   Boomstraat 104 - 2880 Bornem 
Per mail    info@veggieandmore.be 
 
Om misverstanden te vermijden nemen wij geen telefonische bestellingen 
aan. 

Tip: 
 
Tussen 18 december 2020 en 4 januari 2021 worden er geen andere bestel-
lingen aangenomen dan uit deze folder. Om vergissingen te vermijden zijn er 
geen wijzigingen mogelijk aan de samenstelling van de gerechten. 
 
Wij aanvaarden bestellingen voor kerstavond en kerstdag uiterlijk tot 18 de-
cember 2020!   Voor oudejaarsavond en nieuwjaarsdag  uiterlijk tot  
21 december 2020! 
 
Alle gerechten dienen afgehaald te worden.  
Op 24 december tussen 16.00u en 17u00u.  
Op 25 december tussen 10.30u en 11.30u. 
Op 31 december tussen 16.00u en 17.00u. 
 
. 

Een sfeervolle 

Kerst en een 

gelukkig en 

gezond 2021 

Isabelle en Jan 


