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Geachte klant, 

Gelieve rekening te houden dat alle 
bestellingen dienen in de winkel, 

online of  telefonisch doorgegeven
 te worden (1 week op voorhand)

Om koud te serveren

Aperitiefglaasjes (3 soorten)     per 6   € 13,20
Scampi Bordje met tartaar of  cocktail (10 stuks)   per stuk  € 13,50
+ tapas assortiment in winkel/online

Om op te warmen in oven

Aperitiefhapjes (6 soorten)      per 30   € 26,70
Mini pizza (8 stuks)        per 8   €   9,90
Hartige Wafeltjes (3 soorten)     per 9   € 12,10
Mini Coquilles schelpen       per 12   € 18,90
Bruschetta Italia       per 8   € 16,60
Kerstboompjes (3 soorten)      per 12   € 14,95

Voor in de friteuse

Mini garnaalkroketjes (bolletjes)     per 100gr   €   4,25
Mini kaaskroketjes (bolletjes)     per 100gr  €   2,95

VOOR BIJ HET APERITIEF
Wil je uitgebreid aperitieven, buiten of  binnen … enkel opwarmen in de oven en klaar.

HOOFDGERECHTEN om op te warmen 



VOOR BIJ HET APERITIEF
Wil je uitgebreid aperitieven, buiten of  binnen … enkel opwarmen in de oven en klaar.

Wildpasteien: fazant (+-150gr)     per snede   €   3,50
     everzwijn (+-150gr)         per snede  €   3,40
	 	 			witte	of 	rode	uien	confijt		 	 	 per	kg		 	 €	13,20
Bordje verse gerookte zalm      per persoon  € 11,90  
 (met citroen, ajuin en peterselie)
Bordje carpaccio van Belgisch Wit-Blauw    per persoon  € 13,50  
 (rucola, pijnboompitjes, parmesan)   
Bordje gerijpte carpaccio       per persoon  € 15,50  
 (rucola, pijnboompitjes, parmesan) 

KOUDE VOORGERECHTEN  

Pompoensoep        per liter  €   6,00
Tomatensoep        per liter  €   6,00
Bisque van garnalen      per liter  € 11,40
Soepballetjes        per 100gr  €   1,50 

HUISGEMAAKTE VERSE SOEPEN 

Huisbereide kaaskroketten     per stuk  €  2,05
Huisbereide garnaalkroketten     per stuk   €  3,30
Gevulde Sint-Jacobsschelp (4 nootjes)     per stuk  € 10,60
Vispannetje (tongrolletje, zalm, kabeljauw)    per stuk   € 12,45 
Tongrolletjes in kreeftensaus (1 tongrol + saus)  per stuk   €  2,50
Scampi in Toscaanse saus (1 scampi + saus)   per stuk  €  2,20

WARME VOORGERECHTEN

Varkenshaasje met saus naar keuze    per persoon   € 12,50
Kalkoengebraad met saus naar keuze    per persoon  € 12,50
Gevulde kalkoenroulade met saus naar keuze   per persoon  € 14,50
Tongrolletjes in kreeftensaus (1 tongrol + saus)  per stuk   €  2,50
Scampi in Toscaanse saus (1 scampi + saus)   per stuk  €  2,20

HOOFDGERECHTEN om op te warmen 



Halve kreeft Belle Vue (garnituur + saus)   per stuk  € 32,00
Halve kreeft in kruidenboter (om op te warmen)  per stuk  € 32,00

KREEFT van het Huis (Richtprijs) 

Peperroomsaus       per liter   € 12,00
Champignonroomsaus       per liter   € 12,00
Wildsaus (iets zoeter)      per liter   € 12,00 
Bereide veenbessen       per kg   € 15,95

SAUZEN om op te warmen

Appeltje met veenbessen      per stuk   €   2,60 
Boontjes in spek        per stuk  €   1,50
Witloofstronkje       per stuk  €   1,70
Zoete worteltjes       per persoon  €   1,70
Spruitjes         per persoon  €   1,70

GARNITUREN om op te warmen

Aardappelkroketten       per stuk   €   0,35
Gratin Dauphinois       per persoon  €   2,70 
Aardappelpuree       per kg   €   8,75
Knolselderpuree/Pastinaakpuree     per kg   € 10,50 
Wortelpuree /Savooikoolpuree     per kg   €   9,20 
Aardappelsalade (+-150gr per persoon)    per kg   € 14,00

AARDAPPELGERECHTEN

Gemengde sla, geraspte wortelen,     per persoon  €  6,50 
tomaten, komkommersalade, aardappelsalade
en huisgemaakte vinaigrette 

 

GROENTEN



KREEFT van het Huis (Richtprijs) 

SAUZEN om op te warmen

GARNITUREN om op te warmen

AARDAPPELGERECHTEN

GROENTEN

Kalkoengebraad natuur      per kg   € 17,50
Gevulde kalkoenroulade      per kg   € 19.30
Extra steak (Belgisch Wit-Blauw)     per kg   € 25.40
Filet Pur (Belgisch Wit-Blauw)     per kg   € 58.40 
Entrecote:  Belgisch WitBlauw     per kg   € 25,90
Iers Ribstuk          per kg   € 49,50 
Lamskroontje       per kg   € 61,50 
Kalfsmedaillon,        per kg   € 31.45
Kalfsgebraad        per kg   € 32.30

VERS VLEES EN GEBRAAD 

Fazant (volledig)       per stuk  € 17,00
Fazantfilet	 	 	 	 	 	 	 	 per	kg		 	 €	41,20
Eendenfilet	 	 	 	 	 	 	 	 per	kg		 	 €	26,80
Parelhoen        per kg   € 13,00
Parelhoenfilet	 	 	 	 	 	 	 per	kg		 	 €	32,50
Konijn (in stukken)       per kg   € 16,10
Everzwijnragout       per kg   € 23,50
 Hertenragout       per kg   € 26,50
	 Hertenkalffilet	 	 	 	 	 	 per	kg		 	 €	59,50	

WILD (richtprijS)

Of sta je liever zelf te kokkerellen?



Gourmet Klassiek (300gr)      per persoon  €  9,50
(steak wit-blauw, kalkoenlapje, kipbrochette, chipolata,    

merguez, hamburger, kaasburger, cordon bleu, grillworst)

Gourmet Deluxe (+300gr)       per persoon  € 15,50
(lamskotelet, kipbrochette, Iers Ribstuk, 

varkenshaasje, cordon bleu, kalfslapje, blind vinkje) 

Gourmet Kids (+-160gr)        per kind  €  6,50  
(hamburger, kaasburger, chipolata, kipbrochette, grillworst)  

Fondues Klassiek (300gr)      per persoon  €  9,50  
(varken, rund, kalkoen, balletjes)

Fondue Deluxe (+300gr)      per persoon  € 14,20 
(varken, rund, kalf, kalkoen, entrecote)

Extra Fondue-balletjes      per 100 gr  €  1,50 

Roze zalm ‘Belle Vue’ Schotel     per persoon  € 19,95   
(sla, 1/2 tomaat garnaal, eitje, scampi en cocktailsaus)

Tapasplank        per persoon   € 15,50

Kinderschotel Charcuterie      per kind  €  7,00 

SCHOTELS

Hoofdgerecht (250gr )      per persoon   € 12,85
Tussengerecht (170gr)      per persoon   € 10,75
Dessert (100gr)       per persoon   €   8,05

KAASPLANK

DESSERT



SCHOTELS

Mini pistolets (mix)        per stuk  € 0,35
Mini pistolets rustiek (mix)      per stuk  € 0,50 
Barra Gallega (artisanaal puntstokbrood)   per stuk   € 1,80 
Wit stokbrood       per stuk   € 1,60 
Bruin stokbrood        per stuk  € 1,50 
Ciabatta         per stuk  € 2,60

VERS BROOD ASSORTIMENT

Ideaal voor bij kaasschotel: 
Pavé met veenbessen      per stuk  € 3,95
Pavé met honing en noten     per stuk  € 3,95
    
Wit: 
hoevebrood lang (600gr), boerenbrood rond (450gr), 
houthakkers (800gr), carré (800gr)
 
Bruin:
hoevebrood rond (500gr), meergranen (grijs 450gr),     
molenaarsbrood (grof  600gr), houthakkers (800gr), carré (800gr)

Assortiment van mini dessertglaasjes     per 4   €  7,50  
(tiramisu, chocolademousse, panna cotta, rijstpap) 
Chocolademousse van het huis     per stuk  €  3,45
Tiramisu Klassiek       per stuk  €  3,45
Tiramisu met Speculoos      per stuk   €  3,45

DESSERT



BESTELLEN: ONLINE, TELEFONISCH of  IN DE WINKEL tot:
voor woensdag 16 december i.v.m. Kerstmis en 
voor woensdag 23 december i.v.m. Nieuwjaar. 

Check zeker onze online webshop voor extra beschikbaarheden van onze schotels.

Openingsuren:
Donderdag 23 december OPEN van 8u30 tot 12u30

Vrijdag 24 december OPEN van 9u tot 15u
Zaterdag 25 t.e.m. Maandag 27 december GESLOTEN

Donderdag 30 december OPEN van 8u30 tot 12u30
Vrijdag 31 december OPEN van 9u tot 14u

Zaterdag 1 t.e.m. Maandag 3 januari GESLOTEN

Dinsdag 4 januari OPEN van 8u30 tot 17u30
Op zaterdagen kunt u ook uw online bestellingen steeds 

afhalen in onze Versbox.
       

Team Van Vlaenderen wenst u
prettige eindejaarsfeesten!

Eindejaaractie Lenniks Middenstandsverbond i.s.m. gemeente Lennik, 

win aankoopcheques ter waarde van € 5.000

Onze websiteOnze facebo
ok


