Eindejaarsfolder, geldig van
22/12/2018 tem 6/1/2019 ( onze
gewone folder geldt niet tijdens deze
periode).

Mi KaaZa
kaas en delicatessen

Openingsuren tijdens de feestdagen :
zondag 23/12 en zondag 30/12 doorlopend open
van 6h tot 18h
maandag 24/12 en maandag 31/12 enkel afhalen bestellingen
van 14h tot 16h
dinsdag 25/12 en dinsdag 1/1 enkel afhalingen bestellingen
van 10h30 tot 11h30
Bestellingen voor 24 en 25/12 tegen 16/12 ten laatste of tot
volledige bezetting, vol is vol!
Bestellingen voor 31/12 en 1/1 tegen 23/12 ten laatste of tot
volledige bezetting, vol is vol!
TIJDENS DE FEESTDAGEN ZIJN ALLE SCHOTELS TE VERKRIJGEN
VANAF 4 PERSONEN.

Graag krijgen we alle schotels binnen de 3 dagen bij ons terug!
Indien u ze niet tijdig kan terugbrengen, gelieve ons dat op
voorhand te melden, dan gebruiken we wegwerpmateriaal en
vragen we hiervoor een éénmalige vergoeding van 5€.

Stationsstraat 1, 8560 Wevelgem
0476 66 89 29
leys.nele@telenet.be

Eindejaarsfolder
geldig van 22/12/2018 tem 6/1/2019
Onze gewone folder geldt NIET tijdens deze
periode!
Openingsuren tijdens de feestdagen :
zondag 23/12 en zondag 30/12 doorlopend open
van 6h tot 18h
maandag 24/12 en maandag 31/12 enkel afhalen bestellingen
van 14h tot 16h
dinsdag 25/12 en dinsdag 1/1 enkel afhalingen bestellingen
van 10h30 tot 11h30
Bestellingen voor 24 en 25/12 tegen 16/12 ten laatste of tot
volledige bezetting, vol is vol!
Bestellingen voor 31/12 en 1/1 tegen 23/12 ten laatste of tot
volledige bezetting, vol is vol!
TIJDENS DE FEESTDAGEN ZIJN ALLE SCHOTELS TE VERKRIJGEN
VANAF 4 PERSONEN.

Deze folder is geldig vanaf 22/12/2018 tem 6/1/2019, vanaf 4 personen!

Aperitiefschotels :
Kleine apero € 6,00 pp (ideaal als u zelf nog hapjes voorziet of uitgebreid eet na het
aperitief ) :
3 koude tapas, 3 soorten charcuterie, kaasroosjes, 1 tapenade en dipkoekjes.

Kaasfondue met stokbrood en patatjes € 15,00 pp
Kaasmix om zelf te smelten (250gr. pp), 2 soorten charcuterie (75gr.pp ),1/2
stokbrood pp, ajuintjes en augurkjes, rauwe champignons, gekookte
krielpatatjes.

Grote apero € 10,00 pp ( voldoet als een uitgebreide aperitief ) :
4 koude tapas, 3 soorten charcuterie, kaasstaafjes, kaasblokjes, tête de moine roosjes,
2 tapenades en dipkoekjes, nachos en bijpassende dipsaus.

Vacherin Mont D’or met stokbrood 12€ pp
Kaas om zelf te verwarmen in de oven, aangevuld met stokbrood om te
dippen.

Maaltijdschotels, kunnen ook aangevuld worden met onze
bijprodukten :

Dessertschotels ( vanaf 4 personen ) :

Knabbel en babbelschotel € 17,50 pp ( ideaal als ‘knabbel en babbel’-schotel, geen
bestek nodig) : 8 koude tapas, 4 soorten charcuterie, kaasstaafjes , kaasblokjes , tête de
moine roosjes, 3 tapenades en dipkoekjes, kruidenkaas en toastjes, vijgenkoek, druifjes,
foccaciabrood (1/2 pp), lookbroodjes, nachos en bijpassende dipsaus .
Combinatieschotel met brood € 17,50 pp ( combinatie van charcuterieschotel en
kaasschotel , aangevuld met tapas en tapenades en brood ) :
4 koude tapas, 4 soorten charcuterie, 3 soorten kaas, tête de moine roosjes, 2
tapenades, kruidenkaas , kaasje om te verwarmen in de oven , vijgenkoek, druifjes,
broodjesmengeling ciabatta, boter .
Luxe kaasschotel € 13,50 pp
Kaasschotel van het huis ( 275 gr. pp) vol lekkernijen en aangepaste garnituren ( vijgen,
dadels, konfituurtjes,….).

Luxe kaasdessert incl. rozijnenbrood € 10,00 pp
Kaasschotel met 5 soorten kaas en garnituur (125 gr. pp), 1 rozijnenbrood
per 4 personen.
Chocoladefondue met vers fruit € 10,00 pp
Houten schotel met een potje chocoladefondue om zelf te smelten,
Vergezeld van vers fruit, lange vingers en marshmellows.

BROOD EN BROODJES
Broodjesassortiment voor bij de kaas € 3,00 pp
Broodjesmengeling voor bij de kaasschotel bestaande uit brugge
beschuitjes, een broodje met appeltjes en rozijntjes, witte (1pp) en bruine
pistoletjes(1pp) en pistoletjes met noten (1pp) en rozijnen, vanaf 6 personen
ook een notenbroodje.

Kaas in pakjes (prijs volgens gewicht)
Besteld u graag een kaasassortiment om zelf op een schotel te garneren, dat kan, wij
verpakken de kaas in papier en geven u de vlaggetjes erbij. U krijgt ook een pakje
brugge beschuitjes en een konfituurtje erbij.

Mini pistoletjes niet belegd € 0.50 per stuk

Luxe Vleesschotel € 13,00 pp
Aanbod van fijne Italiaanse en Spaanse vleeswaren (225gr.pp),
met aangepaste garnituur(augurkjes, druiven, ajuintjes,mosterd,…).

Luxe belegde receptiebroodjes € 1,50 per broodje
Verschillende zachte broodjes belegd met kazen, fijne charcuterie, vis en
passende garnituur. 3 broodjes voor een receptie, 5 voor een volledige
maaltijd.

Luxe Breughelschotel € 13,50 pp
Aanbod van koude vleeswaren en abdijkazen (275gr. pp), met
aangepaste garnituur ( augurkjes, ajuintjes, mini vijgen,…).

Bijgerechten die uw maaltijdschotel kunnen aanvullen

Pannetjesraclette met stokbrood en charcuterie € 15,00 pp
4 soorten raclettekaas (250 gr. pp), 4 soorten charcuterie (100gr. pp),
ajuintjes en augurkjes en rauwe champignons, ½ stokbrood pp.

Gemengde salade met pijnboompitjes, rode ui, parmigiano en 2 soorten
vinaigrette (50gr. pp) € 1,75 pp.

Keuze uit wit, bruin of noot en rozijn met zaadjes.

Gekookte ongepelde krielpatatjes (100gr. pp) € 1,50 pp

