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Zomer folder

BBQ – PIZZA PARTY – KOUDE BUFFETTEN – TAPAS – TEPPANYAKI – FONDUE-GOURMET

Met smaak en passie...
Beste klant
Laat dat zomerweer maar komen, een buitentafelmoment, gezellig
met de buren wat chillen, mannen die graag met vuur staan te
spelen of de voetbal die mannen bij elkaar brengt ...
ALLES SMAAKT BETER IN OPEN LUCHT.
En dan begint de keuze die het vrouwtje moet of mag maken.
Keuze van vlees, groenten, drankjes, versnaperingen ...
Het helpen met het maken van bepaalde keuzes, dat is nu net
waar wij goed in zijn.
Met deze folder geven we jullie alvast een mooi overzicht
van ons heerlijk zomeraanbod.

Laat die zomer maar komen!



Voor verenigingen
zijn er speciale condities ...

Hapjes aanbod
Spekfakkel
Grill lolly
Spiesje mini pensjes 
Reuze scampi
Zalmhapje met spek
Kip drummetje
Kippenhaasje

Amuse bordjes
Bordje carpaccio
Bordje meloen met parma
Bordje vitello tonato
Bordje kip carpaccio

Tapas schotel
e 1,00
e 1,00
e 1,50
e 1,60
e 1,60
e 1,00
e 1,00
e 3,85/st

schotel voor 5-6 personen

e 40,00

Flinterdun gesneden: chorizo,
viande grisson, parmaham,
panchetta, saltufo

Hapjes schotel
Fijne stukjes boerekop,
zigeuner salami, grillworst,
Klaartjes kaasblokjes,
droge worst v/h huis

e 20,00

Onze bbq pakketten
Bbq pakket 1 e 6,00

Pakket 2

Kip drummetje
Grill lolly
Ribeye burger
Spareribs

Kip- of rundssaté
Bbq worst
Gemarineerde steak
Haasje v/d chef

e 7,90

Pakket 3

e 11,95

Kippenmerguez
Witte beuling
Lamskroontje (2 b)
Côte à los (max 150 gr)

Losse stukken maar kleiner gemaakt dan in de toonbank (80-100 gr)
Spareribs (2 b)
Kip sate
Runds sate
Kiphaasje
Ribey burger
Rundshamburger
Witte beuling
Steak

e 1,50
e 1,50
e 1,85
e 1,00
e 1,30
e 1,15
e 1,50
e 2,50

Lamskroon (2 b)
e 5,50
Entrecote
e 2,95
Scampi brochet (2 st)
e 3,20
Zalm papilot (200 gr)
e 6,90
Spiesje bbq pensenjes
e 1,50
Lamsfiletprijs/kg
Côte à los 
prijs/kg

Koude sausjes
•
•
•
•
•
•
•

Cocktail
Mexicaanse
Tartaar
Curry
Look
Curry ketchup
Mayonaise

Warme sauzen
Pepersaus
• Bearnaise
• Archiducsaus
•

e 10/kg = e 1,20/potje

Rauwkost schoteltje
4-5 personen 

e 15,00

Vijf van onze beste rauwkost salades:
Rauwkost v/d chef, bloem-brocolli
mix, slaatje gezond, rodebietensalade
(met witte kool), tomaatje in
vinaigrette

e 14,50/L

Aardappelsalade

e 2,50/pp

Pastasalade

e 2,00/pp

1. Pastasalade curry & kip
2. Italiaanse pastasalade
met mozzarella
3. Quinoa salade
met zongedroogde tomaatjes

Barbecuetips
•

Maak tijdig het vuur aan: 40 min voor je begint.

•

Laat 25 cm. afstand tussen rooster en gloed.

•

Giet nooit teveel houtskool ineens in het toestel.

•

Begin pas te bakken als de gloeiende houtskool bedekt is met een wit laagje as.

•

Vlees vooraf marineren en afdeppen, nooit in oliën voor of tijdens het roosteren.

•

Geroosterde groenten: Champignons, uien, aubergines of courgettes bestrijken
met wat kruidenolie of vul een tomaat met kruidenboter en laat mee roosteren.

•

Heerlijke boter: vermeng boter met wat gehakte spinazie, specerijzout en wat
bieslook, oprollen en koel bewaren.

•

Een lekker toetje: Rijg verschillende vaste fruitsoorten op een pen, bestrooien
met witte wijn en suiker en roosteren. Voor het opdienen besprenkelen met
kirschwater.

Á Pizza party

een nieuwe manier van gezellig tafelen 

Nieuw
e 13,90/pp

Iedereen komt aan bod. De vegetariërs, de vleeseters, de viseters, de
creatieve geesten en de mensen die houden van gewoon lekker eten.

20 ingredienten zorgen voor oneindig veel combinaties:

Gebakken gehakt, hesp, chorizo, kipreepjes, gerookte zalm, tonijn,
ansjovis, tomatensaus, mozarella, ajuin, olijven, gemalen kaas, paprika
blokjes, gesneden champignons, tomatenblokjes, ajuin, rucola, ananas,
bicky ajuintjes.
6 mini pizza/pp

Pizza party met de dessert pizza
Wie waagt zich aan een pizza met choco, banaan
en een topping van smartie of hagelslag?
1 extra pizza deegje/pp
+ choco + banaan + hagelslag + smartie
huur 1 pizza-oven
waarborg

e 12,00
e 50,00

5 werkdagen vooraf bestellen
VANAF 6 PERSONEN TE BESTELLEN

 e 14,95/pp

BUFFETTEN 
ook lekker als
het zonnetje niet
schijnt

Vlees buffet
Assortiment van 6 fijne vleeswaren:
rosbief, grillham, Italiaanse salami,
kippenwit van het huis, bieslookworst,
1 pêche met tonijn
runds pastrami of andere...
€ 14,90/pp

op spiegel gepresenteerd met
verse groenten en vers fruit.
3 koude sausjes inbegrepen.

Extra rauwkost groentjes: € 15,00/st
1 schotel voor ±6 personen
Aardappelsalade € 2,50/pp
VANAF 6 PERSONEN

Vis buffet
Assortiment van 9x vis:
gerookte & gekookte zalmfilet,
tongrolletje, gerookte forelfilet,
scampi, gerookte heilbot,
paling filet, sprotfilet
en 1 tomaat garnaal
€ 24,95/pp

op spiegel gepresenteerd met verse
groenten en vers fruit.
3 koude sausjes inbegrepen.

Extra rauwkost groentjes: € 15,00/st
1 schotel voor ±6 personen
Aardappelsalade € 2,50/pp
VANAF 6 PERSONEN
TE BESTELLEN

Mixed buffet
Assortiment van
5 fijne vleeswaren + 3 vis :
gekookte zalm, scampi
en 1 tomaat garnaal
€ 22,90/pp

op spiegel gepresenteerd met
verse groenten en vers fruit.
3 koude sausjes inbegrepen.

Extra rauwkost groentjes: € 15,00/st
1 schotel voor ±6 personen
Aardappelsalade € 2,50/pp
VANAF 6 PERSONEN
TE BESTELLEN

klassiekers voor de echte

VLEES “BELIEVERS”

Gourmet & Teppanyaki schotel


9 mini porties van onze ribeye burger, malse biefstuk, 
kipspiesje, saté, cordonbleu, spekvink, chipolata,
varkenshaasje v/d chef en een eitje

Aanvullende visdegustatie 

€ 12,90/pp

€ 6,00/pp

Een spiesje van zalm en kabeljauw in
een spekjasje en een scampi

Junior gourmet 
Hamburgertje, worstje, kipspiesje,
spekvinkje en een eitje

€ 5,00/kind

nieuwe formule

Fondue party
• 300 gr puur vleesgenot 
Blokjes runds-, kip en
varkensvlees worden
vergezeld met fantasie
balletjes en spekvinkje.

Groentenschotel
€ 12,90/pp

• 300 gr pure rundsfondue
€ 13,90/pp
voor de echte bourgondier 

MET PLEZIER!
UW ZOMERS FEESTJE
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

voor bij gourmet, teppanyaki en fondue
voor 5-6 personen 

€ 15/schotel

Vijf van onze beste rauwkost salades:
• Rauwkost v/d chef
• Bloem-brocolli mix
• Slaatje gezond
• Rodebietensalade (met witte kool)
• Tomaatje in vinaigrette

Openingsuren
Ma- vr : 9.00 tot 13.30 – 14.00 tot 18.00
Zat : 9.00 tot 13.30 – 14.00 tot 16.30
Gesloten op zon- en feestdagen

tel. 03/449 90 71 - Fruithoflaan 83 - 2600 Berchem
bestel@finebek.net

Meer info en tips op

www.FINEBEK.be
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