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trio van wildpaté’s
of

carpaccio van rundsfilet
of 

scampi’s in currysaus (5st.)
of

visschelp “royal”

kalkoengebraad in jagersaus 
met seizoensgroenten en kroketten

of
wildstoofpotje met peertje in rode wijn, 
 appeltje met veenbessen en kroketten

of
normandische tongrolletjes (3stuks) 

met julienne van wortel & prei en puree
of

kalfsfricassee met seizoensgroenten 
en kroketten

VAN HOORENBEECK
KWALITEITSSLAGERIJ - TRAITEUR

€21,95
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ovenhapjes assortiment per 10 stuks:
vidé, kaas, garnaal, zalm, quiche, pizza, worstenbroodje

hapje op lepel of schaaltje:
rundscarpaccio, kipcarpaccio, gerookte zalm met kruidenkaas, tomaat 
garnaal, paté met uienconfituur

€  7,95/doos

€  1,80/stuk
   
   
   

koude voorgerechten

trio van wildpaté’s    
gerookte Noorse visschotel
rijkelijk gevulde tomaat met verse grijze garnalen
krabcocktail      
carpaccio van rundsfilet    
vitello tonato

€  8,10/p.p.
€  8,95/p.p.
€  8,50/p.p.
€  7,50/p.p.
€  7,00/p.p.
€  8,80/p.p.

warme voorgerechten

koninginnenhapje    
visschelp “royal”     
kaaskroketten      
garnaalkroketten     
scampi’s in kreeftensaus (5st.)    
scampi’s in currysaus (5st.)

€  3,50/stuk
€  7,00/stuk
€  1,50/stuk
€  2,70/stuk
€  8,25/p.p.
€  7,75/p.p.

tomatenroomsoep (met ballekes)     
bospaddenstoelenroomsoep 
witloofroomsoep met grijze garnalen   
pompoenroomsoep met amandelschilfers
consommé van duif

€  4,00/liter
€  5,00/liter
€  5,00/liter
€  5,00/liter 
€  9,00/liter

lamszieltje met graanmosterdsaus & gratin dauphinois
konijn op vlaamse wijze    
kalkoengebraad met jagersaus    
wildstoofpotje met peertje in rode wijn en appeltje met veenbessen
hertenkalffilet met zachte wildsaus, peertje in rode wijn en witloof 
eendenborstfilet met appelsiensaus   
kalfsorloff met champignonsaus    
fazantenfilet met fine champagnesaus, peertje in rode wijn en appeltje
varkenshaasje met champignonsaus
kalfsfricassee

assortiment warme groenten

Al onze vleesgerechten zijn voorzien van verse kroketten (6 stuks p.p.), 
geserveerd in porseleinen schotels.

€  16,95/p.p.
€  11,00/p.p.
€  11,50/p.p.
€  13,50/p.p.
€  17,95/p.p. 
€  14,95/p.p.
€  13,50/p.p.
€  14,95/p.p.
€  11,50/p.p.
€  10,50/p.p.

€  6,00/p.p.

vispannetje van het huis      
kabeljauwhaasje met fijne groenten in witte wijnsaus  
zalm met gandaham, broccoli en graanmosterdsaus 
scampi’s in kreeftensaus (8st.)     
scampi’s in currysaus (8st.)     
normandische tongrolletjes met julienne van wortelen & prei  

Al onze visgerechten zijn voorzien van aardappelpuree
geserveerd in porseleinen schotels.

aardappelbereidingen

verse aardappelkroketten
aardappeltorentjes    
aardappelpuree      
gratin dauphinois      
savooipuree       
aardappelsla

€  0,25/stuk
€  1,00/stuk
€  6,50/kg
€  9,95/kg
€  7,30/kg
€  6,75/kg

€  15,50/p.p.
€  16,00/p.p.
€  16,00/p.p.
€  15,00/p.p.
€  14,00/p.p.
€  16,50/p.p.
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€  8,10/p.p.
€  8,95/p.p.
€  8,50/p.p.
€  7,50/p.p.
€  7,00/p.p.
€  8,80/p.p.

€  3,50/stuk
€  7,00/stuk
€  1,50/stuk
€  2,70/stuk
€  8,25/p.p.
€  7,75/p.p.

€  16,95/p.p.
€  11,00/p.p.
€  11,50/p.p.
€  13,50/p.p.
€  17,95/p.p. 
€  14,95/p.p.
€  13,50/p.p.
€  14,95/p.p.
€  11,50/p.p.
€  10,50/p.p.

€  6,00/p.p.

GOURMET of STONEGRILL 350 gram p.p.
 
kippensaté     
slavinkje    
chipolata    
gourmetburger
cordon bleu
kalkoenlapje
runds- of paardenbiefstuk 
 
€  9,40/p.p.

GOURMET of STONEGRILL SPECIAL 350 gram p.p. 

varkensmedaillon
kalfsfilet
gourmetburger
kalkoentournedos met gerookt spek
lamskotelet met kruidenboter
gevulde kipfilet met tomaat en kaas
runds-of paardenbiefstuk

€  10,90/p.p.

LUXE GOURMET of STONEGRILL 350 gram p.p.  
 
kalfsfilet
lamsfilet met kruidenboter
rund-of paardenfilet
varkenshaasje met gerookt spek
parelhoenfilet
chipolata
toscaanse schijf

€  12,00/p.p.

WILD GOURMET 350 gram p.p.    
 
everzwijnfilet
reefilet
hertenkalffilet
eendenborstfilet
fazantfilet
hazenrugfilet 
 
€  20,90/p.p.

FEESTELIJKE FONDUE 300 gram p.p.  
 
kippenfilet
varkensfilet
rundsfilet of paardenfilet
gehaktballetjes / 2 soorten
mini-slavinkjes
mini-worstjes
 
€  9,20/p.p.

GOURMET KIDS
  
hamburger, chipolata & kipfilet

€  3,95/p.p.

koude groenten

aardappelsla, worteltjes, komkommersla, tomaten, 
rauwkostsla & boontjes 
 
warme groenten

gebakken witloof, boontjes met spek, gestoofde worteltjes,
spruitjes, tomaat met parmezaan en basilicum

appeltje met veenbessen
babypeertje in rode wijn

€  4,50/p.p.

€  6,00/p.p.

€  1,80/stuk
€  1,50/stuk

koude sauzen 100 gram p.p.

tartaar, provençaal, look, mayonaise, cocktail, mosterd,
curry, chilisaus (pikant) 
 
warme sauzen

jager, wild of fine champagnesaus, champignonroom, 
peperroom

€  1,00/p.p.

€  5,00/½l

Ovenverse broodjes

assortiment broodjes (3 stuks p.p.)   
stokbrood wit of grof 

€  1,40/p.p.
€  1,15/stuk

Kalkoenspecialiteiten

gevulde babykalkoen (2,5 kg / 7 à 8 pers.)
gevulde kalkoen  (4,5 kg / 10 à 12 pers.) 
gevuld kalkoengebraad met vulling van de chef

(feestelijke vulling met pistache & hazelnoten 
geparfumeerd met truffel & cognac)

kalkoengebraad ovenklaar in netje van spek

Perfect bijpassende sauzen:
archiducsaus of fine champagnesaus

Al het vers vlees, wild en gevogelte minstens 3 dagen op 
voorhand bestellen AUB.

€  16,45/kg
€  16,45/kg
€  17,45/kg

€  11,95/kg

Wij vragen voor al onze borden & kleine schotels een waarborg van 
€ 3,00/stuk en voor onze grote schotels een waarborg van € 6,00/stuk.

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande vanaf 01-11-2016;
prijswijzigingen zijn mogelijk.

Al onze sc hotels worden rijkelijk en met de grootste zorg afgegarneerd!
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Bedankt voor uw vertrouwen!
Wij wensen u fijne & voora l smakelijke feestdagen!

Familie Van Hoorenbeeck & het ganse team

FEESTELIJK KOUD BUFFET

tomaat gevuld met verse grijze garnalen
hespenrolletje met fijne asperges
gebraden rosbief 
gekruid kippenboutje met fruit
hartig gevuld eitje
gerookte ambachtelijke hesp met meloen
sappig varkensgebraad
vers groenteassortiment
aardappelsla
cocktailsaus
ovenverse broodjes

dit buffet kan uitgebreid worden met:
gepocheerde zalm    
gerookte vis (zalm-heilbot-forel)    
krabcocktail

BREUGHELTAFEL (min. 6 personen)   
 
gerookte ambachtelijke hesp met meloen
artisanale beenhesp
boerenpaté met uienconfituur
boerenkop met mosterd
gekruid kippenboutje met fruit
zwarte & witte beuling met appelmoes (nog te bakken)
frikadellekoek  met kriekjes
assortiment van kaas
rijstpap
ovenverse broodjes

BROODJESBUFFET

gevulde feestmand met mini-broodjes belegd met 
zelfbereide charcuterie en slaatjes:

30 stuks voor 6 personen
50 stuks voor 10 personen    
(waarborg mand)    

mini broodjes belegd

€  18,95/p.p.

€  4,00/p.p.
€  5,20/p.p.
€  7,50/p.p.

€  18,95/p.p.

€  30,00
€  50,00
€  6,00/stuk
€  1,00/stuk

Wij raden u aan de gerechten (alsook kalkoen) 2 uur op voorhand uit de frigo te zetten voor het in de oven te plaatsen! 
 
Aperitiefhapjes/ovenhapjes
8 à 10 min. in een voorverwarmde oven 180°.

Soepen
Gemakkelijk op te warmen door ze voorzichtig om te roeren op een zacht vuurtje. 
Garnituur pas toevoegen als de soep is opgediend. 
 
Kroketten
In de friteuse op 180°. 
Opgelet de verpakking minimum 2 uur op voorhand openzetten (om openbarsten van 
kroketten te vermijden). 
 
Visschelpen
±15 min. in een voorverwarmde oven op 180°. Eventueel op het einde even de grill 
opzetten om een mooi korstje te bekomen.

Gerechten
Deze zijn kant en klaar en zijn voor u geserveerd in een porseleinen schotel. Het plastiekje 
dient u wel te verwijderen. 
Oven voorverwarmen op 180° en ongeveer 30 min. voor een kleine schotel en 60 min. voor 
een grote schotel. Bij eventuele uitdroging afdekken met aluminiumfolie.

Braadtips voor opgevulde kalkoen
•	 U neemt de kalkoen minstens 2 uur op voorhand uit de koelkast  

(zo komt hij op kamertemperatuur.)
•	 Oven voorverwarmen op 200°
•	 Bij het insteken oven terugdraaien op 180°
•	 Na 1u30 oven verlagen tot 140°
•	 Tijdens het aperitief of voorgerecht mag u niet vergeten hem eens regelmatig te  

overgieten met braadvocht

Braadtijd kalkoen
De eerste kilo 45 min., daarna per ½kg 25 min. bijtellen en dan smullen maar! 
(De kalkoen eventueel warm houden op 70°)

Braadtips Rosbief
U neemt de rosbief minstens 2 uur op voorhand uit de koelkast (zo komt hij op kamertem-
peratuur). Vervolgens aanbakken en dan in de oven op 180°. Voor 1kg ±30 min. Na oven, 
10 min. rusten.

Tijdens de feestdagen
VR 
ZAT
ZON

VR
ZAT
ZON
MA

23/12
24/12
25/12

30/12
31/12
01/01
02/01

Gesloten! 
Open van 8.30u. tot 16.00u.
Enkel voor afhaling bestellingen van 10 tot 11u.

Gesloten!
Open van 8.30u. tot 16.00u.
Enkel voor afhaling bestellingen van 10 tot 11u.
Gesloten!

Gelieve uw bestelling tijdig door te geven aub, 
ten laatste op:

 
woensdag 21/12 tot 18u. voor Kerst

woensdag 28/12 tot 18u. voor Oudjaar

OM ORGANISATORISCHE REDENEN AANVAARDEN 
WIJ NA DIE TIJD GEEN BESTELLINGEN OF 

WIJZIGINGEN MEER

Bestellen kan zowel telefonisch als per mail als 
in de winkel.

Herentalsebaan 305, 2100 Deurne - 03 321 51 35 
vanhoorenbeeck@live.be - info@vanhoorenbeeck.com

Charcuterieschotel    
 
Een assortiment van zelfbereide charcuterie: gerookte & 
gekookte vleeswaren, hammen, paté’s en 2 salades

Kaasschotel

mooi assortiment kazen afgewerkt met vers fruit en noten 
volledige maaltijd 250 gram p.p. 
dessert 150 gram p.p. 

€  9,50/p.p.

€  12,50/p.p.
€  8,50/p.p.

U kan bij ons ook toestellen huren:
Wij vragen voor elk toestel een waarborg van 10 euro

fondue (inclusief brandpasta)
gourmet (inclusief brandpasta)
grillstone
tepan yaki plaat
brandpasta

€  5,00/stuk
€  4,50/stuk
€  6,20/stuk
€  6,20/stuk
€  1,30/potje
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