
Feest gezellig thuis met de feestdagen! 

Afhaalmogelijkheden kerst, oudjaar & nieuwjaar 2017 - 2018 

 

Aperitiefhapjes 

- assortiment warme ovenhapjes - 0,90 € / stuk 

- assortiment frituurhapjes - 0,75 € / stuk 

- mini pizza - 1 € / stuk 

- mini hamburgertje - 1 € / stuk 

- bruschetta (om op te warmen) - 1 € / stuk 

- aperitiefschotel met 4 soorten harde kaasblokjes / 4 soorten salami - 4 € /  

  pp 

- Luxe aperitiefschotel met diverse koude tapashapjes (met oa. gevulde olijven,  

  ansjovis, chorizo, wraps, gedroogde tomaatjes, involti, mortadella, lookbrood,  

  tapenades, ...) - 8 € pp 

 

Kaas en co 

Kaasschotel van het huis (als hoofdgerecht) 

Een rijkelijk assortiment aan artisanale kazen uit verschillende landen,  

afgewerkt met notenassortiment, gedroogde vruchten en druiven. - 14.50 € pp 

Kaasschotel van het huis (als dessert) 

Een rijkelijk assortiment aan artisanale kazen uit verschillende landen,  

afgewerkt met notenassortiment, gedroogde vruchten en druiven. - 9 € pp 

Charcuterieschotel (als hoofdgerecht) 

Een mooi assortiment aan kwaliteitscharcuterie & garnituren (oa. Italiaanse  

ham, Coppa, Mortadella, Chorizo, Breydelham, ...) - 11 € pp 

Broodassortiment voor bij de kaasschotel 

Variatie kleine broodjes, vijgenbrood, notenbrood, ... + boter - 2 € pp 

Extra vers fruit voor bij de kaasschotel 

Assortiment vers fruit, netjes uitgezocht volgens het seizoen. - 3 € pp 

* alle schotels vanaf 2 personen 

 

Tapasschotels 

Tapasschotel (als hapje vooraf) 

Een luxe schotel, samengesteld volgens het seizoen, met heerlijke tapashapjes: oa. 

gevulde olijven, ansjovis, chorizo, wraps, gedroogde tomaatjes, involti, mortadella, 

lookbrood, ... - 8 € pp 

Tapasschotel (als hoofdgerecht) 

Een luxe schotel, samengesteld volgens het seizoen, met heerlijke tapashapjes: oa. 

gevulde olijven, ansjovis, chorizo, wraps, gedroogde tomaatjes, involti, mortadella, 

lookbrood, tapenades, foccacia, Seranoham,  ... - 14 € pp 

 

Feestelijke verse soep 

Pompoensoep 

met Breydelham & croutons - 5 € / liter 

Ajuinsoep 

met Gruyère, spekjes en croutons - 5 € / liter 

Tomatensoep 

met balletjes - 5 € / liter 

 

 



Oog- & tongstrelende broodjes 

Luxe verrassingsbrood, gevuld met 25 zachte belegde broodjes  

De broodjes zijn voorzien van verschillende soorten beleg (vis, vlees, kaas, ..) en 

gegarneerd met groentjes en andere garnituren. - 40 € / stuk 

Belegde en gegarneerde kleine feestbroodjes - ***aanrader*** 

Rijkelijk belegd en (met groentjes) gegarneerd met diverse soorten vis, vlees, kaas, ... - 
1,60 € / stuk 

Belegde en gegarneerde clubsandwiches 

Leuke boterhammetjes - rijkelijk belegd & gegarneerd - en versneden in driehoekjes. 

Verrassend en lekker! - 1,60 € / stuk 

Gevulde en gegarneerde mini wraps 

Rijkelijk gevuld en gegarneerd met diverse soorten vis, vlees, kaas, ... - 1,60 € / stuk 

Belegde en gegarneerde halve sandwiches 

Rijkelijk belegd, gegarneerd met groentjes en mooi gedecoreerd. - 1,60 € / stuk 

Kleine voorgegrilde paninibroodjes 

Verrassend belegd - enkel nog op te warmen in de oven - 2 € / stuk 

** Gelieve per soort het gewenst aantal door te geven. 

     De chef belegd en garneert volgens eigen inspiratie. 

 

Feestelijke desserts in mooie luxe potjes 

- Feestelijke chocolademousse -  3,50 € 

- Tiramisu met rode vruchtjes - 3,50 € 

 

 

Feestelijke (kerst)stronken (van 4 tot 10 pers.) 

- Vanilleroom, abrikoosconfituur en framboos - 4 € pp 

- Chocolade met rode vruchten - 4 € pp 

- Frambozenmousse met panna cotta - 4 € pp 

- Chocoladebavarois met gekonfijte peer - 4 € pp 

- Koffieboterroom en merengue - 4 € pp 

 

Praktisch 

- Alle schotels en gerechten zijn mooi en feestelijk verpakt. 

- Gelieve minstens 3 dagen op voorhand te bestellen via mail  

  (deneethoek@gmail.com). Vermeld duidelijk uw  naam, telefoonnr, uw bestelling   &  

  gewenst aantal. 

- Uw bestelling is pas definitief na bevestiging door onszelf. 

- Gelieve uw bestelling af te halen tijdens de daarvoor voorziene afhaalmomenten: 

● 24 december: tussen 11 u en 12 u. 

● 25 december: tussen 10 u en 11u. (let op: 2de kerstdag = sluitingsdag) 

● 31 december: tussen 11u en 12 u. 

● 1 januari: tussen 10u en 11u. (let op: 2de nieuwjaarsdag = sluitingsdag) 

● LET OP: afhaaladres: De Zevensterre - Zevensterstraat 34 te Laarne !! 
● bestellen kan tevens voor alle andere openingsdagen gedurende de ganse maand 

januari. U kunt dan afhalen op een uur na afspraak gedurende de openingsuren. 

- Er kan bij afhaling betaald worden met bancontact. 

 
 
 
 

Sandwichbar Den Eethoek l Eekhoekstraat 81 l 9270 Laarne l 0468/223980 l deneethoek@gmail.com 


