
SINDS 1992FEESTFOLDER 2020-2021

Openingsuren

maandag  gesloten 
dinsdag  van 8.00 tot 18.00 uur
woensdag van 8.00 tot 18.00 uur
donderdag van 8.00 tot 13.30 uur
vrijdag  van 8.00 tot 18.00 uur
zaterdag  van 8.00 tot 14.00 uur
zondag  van 8.00 tot 12.00 uur

Openingsuren tijdens de feestdagen

donderdag 24/12 van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag 25/12 van 10.30 tot 12.00 uur
  enkel afhalen
   
donderdag 31/12 van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag 1/1  van 10.30 tot 12.00 uur
  enkel afhalen
maandag 4/1 gesloten
dinsdag 5/1 gesloten
woensdag 6/1  gesloten

Schoolstraat 1a, 1880 Kapelle-op-den-Bos
tel: 015 71 45 49 • gsm: 0474 55 26 25
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Kaasschotel

Scherp, zacht, gekruid, fruitig, pikant... woorden schieten te kort om de 
verscheidenheid aan smaken te beschrijven. Onze kaasschotels bestaan uit 
een heerlijk palet van speciaal uitgezochte kazen uit ons assortiment van 
ruim 150 kazen, rijkelijk versierd met fruit en noten.

 hoofdmaaltijd (300 g./p. - € 12,50)
 een waar festijn voor de kaasliefhebber

 tussenmaaltijd (200 g./p. - € 10,00)
 een heerlijk gevarieerde avondmaaltijd

 dessertmaaltijd (150 g./p. - € 8,50)
 een hartig toetje om uw maaltijd af te sluiten

Delicatessenschotel

Een waaier van fijne vleeswaren en salades 
met seizoensgebonden producten.

€ 12,50 p.p.

Racletteschotel

Een assortiment van Zwitserese en 
Franse raclettekazen met daarbij een 
aangepaste charcuterieschotel.

€ 13,00 p.p.

Tapasschotel

De uitstekende start van een fijne avond. Op 
ons tapasbord vindt u een rijk assortiment 
aan gedroogde hammen, fijne vleeswaren,  
zuiderse kazen, delicatessen en antipasti. 

€ 8,50 p.p.

Broodassortiment

Notenkrentenbrood   € 3,50/st.
Stokbrood grijs of wit  € 1,85/st.
Assortiment mini pistolets  € 0,35/st.
Mini sandwiches  € 0,35/st.

Bestellen

Mogen wij u vriendelijk vragen om enkel in de 
winkel of per telefoon te bestellen.

Gelieve uw bestelling voor Kerstmis en 
Nieuwjaar vóór dinsdag 22 december en 
dinsdag 29 december te plaatsen. 

Alle schotels verkrijgbaar vanaf twee 
personen. Gelieve alle waarborgen op onze 
schotels contant te belaten.

Broodjesmanden

Speciaal voor u belegd met ingrediënten uit 
ons uitgebreid assortiment met heerlijke 
smaken en creatieve combinaties.

€ 1,65/st.


