
Hapjesbox   prijs     aantal 

Assortiment van 4 hapjes/pers € 6,00 /pers…………... 

wrap met gerookte zalm en kruidenkaas, gerookte forel met 

appel en dille, gekruide kippensaté met sesamzaadjes, 

miniworstenbroodje  

 

Soepen    prijs     aantal 

Tomatensoep met balletjes   € 3,50 /L ………………. 

Velouté met bospaddenstoelen  € 4,00 /L ………………. 

Thaise vissoep   € 5,00 /L ……..………... 

 

Voorgerechten   prijs     aantal 

Vitello tonato (fijngesneden kalfsvlees   

met een saus van tonijn en kappertjes) € 9,00 /st ……………… 

Zalmcocktail    € 6,50 /st ….………….. 

 
Hoofdgerechten  prijs    aantal 

Varkenswangetjes met jagerssaus  € 10,50 /pers ……….. 

Gevulde kipfilet archiduc  € 8,50 /pers …………. 

Koninginnehapje   €  6,50 /pers ………… 

Zalm met dillesaus en kerstomaatje  €  10,50 /pers ………. 

 
Aardappelbereidingen en groenten 

    prijs     aantal 

Verse kroketten (8 per persoon) € 0,25 /st………………. 

Aardappelgratin   € 2,20 /250gr ….……. 

Krielaardappeltjes   € 1,40 /250gr ..……… 

Aardappelpuree    € 1,20 /250gr .………. 

Knolselderpuree    € 1,50 /250gr .………. 

Warme groenten (gebakken witloof, bloemkool, broccoli, 

erwten en wortelen)     € 3,20 /pers ………….. 

Gevulde appel met veenbessen  € 1,00 / st…………….... 

 
Dessertenbox   prijs     aantal 

Assortiment van 5 dessertjes/pers  € 7,00 /pers ………….. 

Witte chocolademousse met pistachenootjes, donkere 

chocolademousse met chocoladeschilfers, panna cotta met 

frambozencoulis, crème brulée, javanais   

  

Nieuwjaarshart / Kerststronk crème au 

beurre * 

   4 pers 6 pers 8 pers 10 pers 
   € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 

Vanille  ………… ………… ………... ……..….  

Mokka   ………... ………… ………... ………... . 

Vanille - mokka ………... ………… ………... ……..….  

* Omcirkel uw keuze: nieuwjaarshart of  kerststronk 

Taarten     prijs     aantal 

Kersen met latjes   € 7,70 …………………… 

Ananas met latjes   € 7,70 …………………… 

Abrikoos met latjes   € 7,70 …………………… 

Pruimen met latjes   € 7,70 …………………… 

Pudding met knobbeltjes  € 7,50 …………………… 

Kersen amandel   € 9,50 …………………… 

Smurfentaart   € 9,50 …………………… 

Petit-beurretaart    € 9,50……………………. 

Rijst    € 9,00 …………………… 

Eekhoorntjestaart (met nootjes, crème au  

beurre en appeltjes)   € 11,50 …………………. 

Fabiolakoek    € 8,50 …………………… 

Koffiekoeken   prijs     aantal 

Eclairs     € 1,20 /st………………. 

Oliebollen     € 1,20 /st………………. 

Spijskoek met kersen    € 1,20 /st………………. 

Spijskoek met abrikoos   € 1,20 /st………………. 

Spijskoek met appel    € 1,20 /st………………. 

Victoriakoek    € 1,90 /st………………. 

Misérable     € 1,55 /st………………. 

 

Broodjes   prijs     aantal 

Sandwich wit   € 0,50 /st ……………… 

Sandwich grijs   € 0,50 /st ……………… 

Waldpistolet    € 0,50 /st ……………… 

Waldkorn noten rozijnen   € 0,90 /st………………. 

Half stokbrood wit   € 0,85 /st………………. 

Half stokbrood grijs   € 0,85 /st………………. 

Croissants     € 0,90 /st………………. 

Focaccia     € 1,25 /st………………. 

Chocoladebroodjes   € 0,90 /st………………. 

Receptiebroodjes    € 0,45 /st………………. 

Worstenbroodje met gehakt  € 1,80 /st………………. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Brood  

Soort    prijs     aantal 

Spelt   Groot   € 2,45 …………………… 

Klein   € 1,75 …………………… 

Grijs   Groot   € 2,20 ……..……..……… 

Klein   € 1,60 …………………… 

Volkoren   Groot   € 2,45 …………………… 

Klein   € 1,75 …………………… 

Rozijnen   Groot   € 2,60 …………………… 

Klein   € 2,05 …………………… 

Zwart     € 1,75 …………………… 

 
Totaal*     €…..,…… 

*Gelieve op voorhand het totaal bedrag van je bestelling te 
berekenen. Om het afhalen van de gerechten zo vlot mogelijk te 
laten verlopen vragen we aan onze klanten om af te rekenen bij 
het plaatsen van de bestelling in onze hoevewinkel.  

 

 

 

 

 

 

 Bestelformulier 
nieuwjaar ’20 ‘21 

 
 

NAAM:  
 
……………………………………………………………………………. 
 
VOORNAAM:  
 
………………………………………………………………….. 
 
 
TELEFOONNUMMER:  
 
…………………………………………………….. 
 
 
 

Gelieve de bestelling binnen te brengen  
ten laatste op  

maandag 28 december om 9u. 

 
 

 
Deze bestelling werd aangenomen door*:  
 
 H  L M  MJ S 
 
 
*dit wordt in De Posthoorn ingevuld.  

 

 
 

Koolmijnlaan 141 - Beringen 

 
Afhaalgerechten 

Nieuwjaar ’20 ‘21 
 
 

Af te halen op donderdag 31 december 
tussen 9 en 14 u 
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