
TRAITEURFOLDER 2023

In deze folder zijn alle prijzen incl. btw.  Wij behouden ons het recht
om het assortiment en de prijzen met de huidige tijden aan te passen

indien nodig.



Wij verzorgen al uw feestelijkheden van A tot Z: recepties, verjaardagen, huwelijk,
pensioenviering, communiefeest, babyborrels, dessertbuffetten, …
Deze folder geeft u een overzicht van wat wij u kunnen aanbieden om er samen een
geslaagd feest van te maken.  U ontdekt onze verschillende mogelijkheden van afhalen
tot catering aan huis met bediening.  
Voor recepties vragen wij echter een vergoeding voor de gepresteerde uren van onze
personeelsleden. Dit wordt dan in samenspraak met ons besproken.
Bij feesten op verplaatsing vragen wij dat wij ons afval kunnen deponeren en achterlaten
(zoniet vragen wij een extra vergoeding van 10.00€). Indien er geen gasflessen mogen
gebruikt worden, vragen wij dat er een goede electriciteitsvoorziening is op de
betreffende locatie en/of een overdekte plaats (tent, carport) indien wij buiten moeten
staan.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. Kinderen onder de 10 jaar worden aan
de helft van de prijs gerekend, kinderen onder de 3 jaar eten gratis ( maar worden wel
doorgegeven bij het aantal, om in het nodige materiaal te kunnen voorzien).
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. 
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij er natuurlijk steeds om u de nodige uitleg te
verschaffen.

Filip & Nathalie
Slagerij Traiteur Brabo

 

In deze folder zijn alle prijzen inclusief btw.  Wij behouden ons het recht om
het assortiment en de prijzen met de huidige tijden aan te passen indien
nodig..

De prijzen in de folder gelden voor groepen vanaf 100 personen of take
away.
Bij groepen tussen 50 en 100 pers: supplement van 2.00€ per persoon.
Bij groepen - 50 personen: supplement van 2.00€ per persoon en
werkuren per medewerker te betalen



Vaste opstartkost.  Al het nodige catering materiaal, inladen, uitladen, afwas materiaal.  

Prijzen in de folder gelden voor + 100 personen.
Bij groepen tussen 50 & 100 pers: supplement van 2.00€ per persoon.
Bij groepen - 50 personen: supplement van 2.00€ per persoon en werkuren per medewerker te
betalen.

De werkuren van van de medewerkers worden gerekend vanaf het vertrek in onze slagerij tot we
terug thuis zijn in de slagerij.
Wij zoeken naar de beste formule en het juiste aantal medewerkers om uw feest zo vlot mogelijk te
laten verlopen, zodat u vooral kan genieten! Een minimum van 2 medewerkers.
voor een afstand van méér dan 50 km (25 km heen en 25km terug) wordt er een
verplaatsingsvergoeding aangerekend.  

Indien wij over geen werk/kookruimte beschikken die voldoet aan de vereisten van het FAVV  en er
dient een tent geplaatst te worden door ons.

Dit is onze catering aan huis!  Wij hanteren hiervoor volgende prijzen:

     FORFAIT                                                                                                                                             150€

       De forfait is steeds hetzelfde, ongeacht het aantal personen

       PRIJZEN

       WERKUREN                                                                                                                            37,50€/uur

       TENT                                                                                                                                                 150€

OPTIE 3 "SERVICE ALL-IN"

OPTIE  1 "TAKE AWAY"                                                         GEEN EXTRA KOST

OPTIE 2 "LEVERINGAANHUIS"                            60.00€/BESTELLING

U bestelt alles en komt afhalen op de dag en tijdstip dat u zelf kiest.
Voor grotere bestellingen vragen wij om ten minste 1 week op voorhand
uw bestelling door te geven.
Alle prijzen die u kan vinden bij onze gerechten zijn de afhaalprijzen.

Uw bestelling wordt aan huis geleverd op een afgesproken tijdstip (in
een straal van 15 km rond Zomergem)
Wij overlopen op voorhand met u welk materiaal we allemaal
meebrengen.
U kan borden en bestek huren bij ons.
Wij komen na het feest al het vuile materiaal terug ophalen.  Indien u
toch alles zelf terugbrengt, krijgt u een korting van €15 op deze
service.



FEESTELIJKE APERITIEFHAPJES
Bediening: 37.50€ per gepresteerd uur per personeelslid

KOUDE APERITIEFHAPJES                                                                                                                           
Amuses/ lepelhapjes/ aperitiefglaasjes                                                                                                                   1.50€/ stuk
Brunoise van tomaat en krokant toastje                                                                                                                1.20€/ stuk

Mini sandwiches belegd                                                                                                                          1.65€/stuk                
Spiesje van mozzarella en zongedroogde tomaatjes                                                                                              1.40€/ stuk
Tapashapjes op aperitieftafel                                                                                                                                   2.50€ p.p.

WARME APERITIEFHAPJES                                                                                                                        
FIJNE
Kippenboutje                                                                                                                                                          1.25€/ stuk
Gebakken scampi met duivelsausje                                                                                                                         2.00€/stuk
Huisbereid soepje                                                                                                                                                   1.50€/ stuk
Assortiment ovenhapjes                                                                                                                                         1.25€/ stuk
Frituurhapjes (mini loempia, kipsaté, mini vleeskroket,…)                                                                                     1.25€/ stuk
Mini pizza’s / bruchetta’s                                                                                                                                       1.25€/ stuk
VULLERTJES
Puntzak frietjes met frikadel                                                                                                                                  3.00€/ stuk
Bordje wok                                                                                                                                                             3.50€/ stuk
Pastabeker met scampi                                                                                                                                          3.50€/ stuk
Broodje met burger, groentjes, saus                                                                                                                       4.00€/ stuk
Ovenbroodje met beenham                                                                                                                                    4.00€/ stuk
Ovenbroodje met kip, rucola, zongedroogde tomaatjes                                                                                         4.25€/ stuk

 

FEESTELIJKE MENU’S                                                                                             

SOEPEN incl broodje                                                                                                                                       Incl. bediening                   
Tomatenroomsoep                                                                                                                                                  3.50€ p.p.
Soep Madélon (porto, stukjes rundstong)                                                                                                               4.00€ p.p.
Aspergeroomsoep                                                                                                                                                    3.50€ p.p.
Bloemkoolsoep                                                                                                                                                        3.50€ p.p.
Agnès Sorelsoep (stukjes kip, tong, champignons)                                                                                                 4.00€ p.p.
Heldere champignonsoep                                                                                                                                        4.00€ p.p.

KOUDE VOORGERECHTEN                                                                                                                           Incl. bediening
Slaatje met scampi’s                                                                                                                                              10.00€ p.p.
Bordje rauwe ham met meloen                                                                                                                               9.50€ p.p.
Noors Visbordje                                                                                                                                                     11.50€ p.p.
Carpaccio met garnituur                                                                                                                                           9.00€ p.p.

WARME VOORGERECHTEN                                                                                                                          Incl. bediening
Garnaalkroketten met garnituur 2ST                                                                                                                       9.50€ p.p.
Scampi’s Brabo OF met curry, appeltjes en rijst/pasta                                                                                           11.00€ p.p.
Koninginnehapje                                                                                                                                                      9.50€ p.p.
Vispannetje van het huis                                                                                                                                        11.50€ p.p.
Kabeljauw op een bedje van prei                                                                                                                           11.50€ p.p.
Zalmfilet in mousselinesaus                                                                                                                                   11.00€ p.p. 

HOOFDGERECHTEN MET VIS

Alle voorgerechten vis zijn mogelijk als hoofdgerecht mits een supplement van 7.00€ p.p.



HOOFDGERECHTEN  VLEES                                                                  groentenkrans en aardappelbereiding inbegrepen
Ardeens gebraad met spekslagersaus                                                                                                                    15.00€ p.p.
Rosbief met vleessaus                                                                                                                                            18.50€ p.p.
Orloffgebraad, erwten en wortels                                                                                                                          18.00€ p.p.
Kalkoenfilet met archiducsaus, appel en airelles                                                                                                    18.00€ p.p.
Kalfsoester of kalfsgebraad met roomsaus                                                                                                            19.00€ p.p.
Kip met archiducsaus en salade garni                                                                                                                    15.50€ p.p.
Kippenfilet met dragonsaus en warm fruit                                                                                                            16.50€ p.p.
Varkenshaasje met peperroomsaus                                                                                                                        18.00€ p.p.
Varkensgebraad met fijne kruidensaus                                                                                                                  16.50€ p.p.
Gebakken eendenborst met wokgroentjes                                                                                                            19.50€ p.p.
Tournedos met peperroomsaus en salade garni                                                                                                     21.00€ p.p.
Hammetjes met mosterdsausje                                                                                                                              17.50€ p.p.
Stoofvlees OF vol au vent                                                                                                                                      14.95€ p.p.

DESSERTS        
Roomijs met vruchtencoulis OF dame blanche                                                                                                       6.50€ p.p.
Crème Brûlée                                                                                                                                                          5.00€ p.p.
Dessertbord (4 stuks)                                                                                                                                              9.50€ p.p.
Gebak van het huis: Maison                                                                                                                                    5.50€ p.p.                   
Appelgebakje met bolletje ijs                                                                                                                                  6.95€ p.p.
Themagebakje (herfst, kerst, eindejaar, pasen)                                                                                                      5.25€ p.p.
Panna cotta met rode vruchten                                                                                                                               5.00€ p.p.
Koffie (2 tassen per persoon)                                                                                                                                  5.00€ p.p.

KOUDE BUFFETTEN
Onze buffetten bestaan uit samengestelde schotels, allen zeer fijn versierd en rijkelijk voorzien van fruit en groenten. 
 Tevens zijn ze vergezeld van aardappeltjes en sausjes en broodjes.
Voor de bediening vragen wij een vergoeding van €37.50/uur/persoon (min. 2 personen).

TRADITIONEEL VLEESBUFFET                                                                                                                             15.95€ p.p.
Gekookte ham met asperges     
Gebakken rosbief
Gebakken varkensgebraad
Gebakken kipfilet met vers fruit
Rauwe ham met meloenpartjes
GEMENGD VLEES- EN VISBUFFET 1                                                                                                                   22.95€ p.p.
Traditioneel vleesbuffet (zoals hierboven beschreven) 
Gepocheerde zalm
Tomaat met garnaaltjes
GEMENGD VLEES- EN VISBUFFET 2                                                                                                                   26.95€ p.p.
Gemengd vlees- en visbuffet 1    
Gerookte zalm
Gerookte heilbot
VISSCHOTEL                                                                                                                                                          27.95€ p.p.
Gerookte zalm  perzik met tonijnsalade                                                                             
Gerookte heilbot  gerookte forel
Gepocheerde zalm visslaatje
Tomaat met garnaaltjes
BREUGHELMAAL                                 enkel vanaf 50 pers met bediening!                                                          16.50€ p.p.
Breughelkop           Rauwe ham             Boerenring
Bloedworst             Witte pens               Mosterdspek
Boerenpaté             Hoofdvlees              Jonge kaas
Droge worst           Fricadon 
Bijpassend assortiment van  sla, tomaat, wortels, zilveruitjes, augurken en eitjes
Gebakken aardappelen en assortiment brood, mayonaise en mosterd
 Rijstpap                                                                                                                                                                    2.95€ p.p.



WARME BUFFETTEN   

WARM GEKOOKTE BEENHAM                                                                                                                          14.00€ p.p.

Warm fruit en koude groenten   
Warme saus naar keuze, mayonaise en kroketten
Warme groenten = supplement 2.00€

WOK                                                                                                                                                                      16.95€ p.p.

3 soorten: kip, varkens- en rundsvlees 
Aangepaste sauzen voor elke vleessoort
Assortiment groenten: sojascheuten, champignons, wortels, maïs, …
Aangepaste deegwaren: rijst, pasta, …
4 soorten: Scampi’s extra                                                                                                                                       19.95€ p.p.
          
PASTABUFFET                                                                                                                                                      16.50€ p.p.

Maak een keuze van 4 pastagerechten uit onderstaande soorten:
Spaghetti bolognaise, macaroni, pasta carbonara, pepperonata, lasagne, pasta arrabiatta, tagliatelle met gerookte zalm en
dillesaus, penne met kip en currysausje, tortellini riccotta spinazie, pasta met scampi Brabo (suppl van 2.00€).

SPAGHETTIBUFFET                                                                                                                                              12.95€ p.p.

Vegetarische spaghetti en pasta’s ook mogelijk op aanvraag.

Gemalen kaas en tabasco worden op het buffet voorzien.

ITALIAANSBUFFET     enkel take away!                                                                                    28.50€ p.p.        
Gerookte zalm
Salade caprese (tomaat-mozarella)
Rundscarpaccio met parmezaan en zongedroogde tomaatjes
Italiaanse ham met meloen
Pancetta en noblessa
Koude pastaschotel
Vitello tonato
Salade niçoise
Saladbar en sausjes en broodjes

Tiramisu                                                                                                                                     + 4.50€ p.p.

HAMBURGERPARTY               Enkel take away!!!                                                             16.50€ p.p.
Bak zelf hamburgertjes op een steengrill of tepan yakiplaat en stel zelf uw burger samen.

5 verschillende hamburgers
5 broodjes (mengeling van wit en bruin)

Sla, tomaatjes, zongedroogde tomaatjes, bicky uitjes, kaas, gerookt spek, augurken, verschillende sausjes
 
 
 



BARBECUE                                                                                                                 14.50€ p.p. 

Boerenworst, kipfilet, varkenskotelet of gemarineerd spek, brochette
Sausen: coctail, tartare, provinçiaalse saus
Groenten: salade, tomaten, wortels, seizoensgroenten, komkommers
Aardappelen en pastabereiding   Stokbrood

WINTERBARBECUE                                                                                                                                19.00€ p.p. 
 Geserveerd met warme groenten en aardappelgerecht naar keuze

RIBBETJESFESTIJN                                                                                                                                 18.00€ p.p.
geserveerd met aardappelgerecht naar keuze en saladbar 
 
STEAKFESTIJN                                                                                                                                        21.50€ p.p.
geserveerd met aardappelgerecht naar keuze en saladbar

LUXEBARBECUE                                                                                                                                     26.00€ p.p.
Degustatiebarbecue: kans om een gevarieerd assortiment bbc vlees te proeven.  Alles in kleinere porties.
Biefstuk, varkenshaasje, lamskroontje, kipfilet, ribbetjes, vis, scampibrochette, bbcworst.
Koude en warme sausjes.
Er kan hierbij ook met gegrilde groentjes op de bbc gewerkt worden (vraag hiervoor de prijs).                 suppl!
Als u dit wenst kan er ook een andere formule uitgewerkt worden.  Wij maken dan een aangepaste prijs voor u. 

Nog enkele suggesties:
Zalmpapillot met juliennegroenten                                                                                                                + 5.00€
Scampibrochette                                                                                                                                            + 5.00€
Ribbetjes                                                                                                                                                        + 2.50€
Merguez                                                                                                                                                         + 2.00€
Lamskroontjes                                                                                                                                                + 5.00€
Witte pens                                                                                                                                                      + 1.50€
Côte à l’os                                                                                                                                                       + 5.50€
Hapjes voor op de barbecue:
Camembert met broodjes                                                                                                                           22.00€/st
Spekfakkel                                                                                                                                                   1.50€/st
Mini kipsaté                                                                                                                                                  1.50€/st    
Mini kippenboutje                                                                                                                                        1.20€/st
Mini bbc worstjes                                                                                                                                         1.50€/st
Mini scampibrochette                                                                                                                                   3.95€/st
Mini ribbetjes                                                                                                                                               1.20€/st



NIEUW !!!           RECEPTIE OUT OF THE BOX                                  40€/p.p.         
 

bulgur met venkel en  kippendijen
taco met pulled porc
soepje thaï red curry
wrap met gerookte zalm en kruidenkaas
tomaat garnaal new look
quinoa met gamba
gefrituurde scampi of calamares met tartaar
crunchi  
houthakkersbrood met vers gerookte zalm
ovenbroodje met burger of ham
dim sum
tataki van gebrande zalm
kaasplankje
slaatje burratta, tomaatjes, pesto
ijs met gevriesdroogde kaviaar     suppl!

Diverse gastronomische hoogstandjes vormen samen één compleet diner. Een wandeling met talrijke
smaken, kleuren, garnituren in een ongedwongen sfeer en moeiteloze afwisseling tussen warme en koude of
traditionele en vernieuwende gerechten.

 Zowel voor een business dinner, networking event of babyborrel is deze formule van verschillende hapjes en
tapas gegarandeerd een voltreffer. Want een walking dinner is geen stijve bedoening, maar een dynamisch
samenzijn van klanten of vrienden, die op deze manier organisch kunnen kennismaken of bijpraten.

Maak zelf uw keuze uit een 10-tal gerechtjes:

Wil u afsluiten in stijl, kan u nog een dessertenbuffet aanbieden.

Verhuur materiaal

 
Bij ons kan u alles verkrijgen! Tenten, tafels, toiletwagens, glazen, ...  Wij werken samen met enkele
partners zodat wij u een totaalconcept kunnen aanbieden voor uw feest of event!

Wij maken hiervoor steeds een voorstel op maat.  Vraag ernaar voor meer info.



rauwe ham met meloen                                                                                                                                           7.00€
koude pastasalade                                                                                                                                                    6.00€
duo van gerookte zalm en heilbot met saladbar                                                                                                      7.50€

Zalmfilet met puree en vissaus en bijpassende groentjes                                                                                        8.50€
Scampi’s met pasta en saus                                                                                                                                     8.00€
Pastabeker met scampi Brabo                                                                                                                                 5.75€
Pastabeker met kip en currysausje                                                                                                                           5.25€
Soep naar keuze, broodjes met boter                                                                                                                      3.50€
Wok van gemarineerd vlees met wokgroentjes                                                                                                       6.50€
Stoofpotje van varkenswangetjes                                                                                                                            9.00€
Vispannetje van het huis                                                                                                                                          8.00€
Paëlla van de chef                                                                                                                                                    6.50€
Puntzak met frietjes, saus en frikadel                                                                                                                      4.00€
Frietjes met stoverij                                                                                                                                                 7.50€
Spitburger met beenham en garnituur                                                                                                                     4.50€
Ovenbroodje met kip, rucola, zongedroogde tomaatjes                                                                                          5.25€
Vispannetje van het huis                                                                                                                                          8.50€
Hammetjes met mosterdsaus en groenten                                                                                                              8.00€
Kipfilet op zuiderse wijze                                                                                                                                        7.00€
Varkenshaasje met peperroomsaus en groentenkrans                                                                                             9.50€
Biefstuk met saus naar keuze en salade garni                                                                                                         10.00€
Kalkoenpavé of kalkoenfilet met archiducsaus en appel en veenbessen                                                                 8.50€
Tongrolletjes op Oostendse wijze                                                                                                                           8.50€

WALKING DINNER                                                                                        enkel vanaf 50 pers!!!
Maak een keuze uit onderstaande gerechten voor uw walking dinner.  Stel zo zelf uw formule samen.
Minimum 4 gerechten!

KOUDE GERECHTEN

WARME GERECHTEN

Wij proberen al het mogelijke te doen om uw feest zorgeloos en perfect te doen slagen!
Wij wensen iedereen nog een veilig en gezond jaar waarin we hopelijk terug nog veel mogen feesten en samenkomen!

Slagerij traiteur Brabo
Dekenijstraat 28a - 9930 Lievegem

 
Tel: 09/3720223

E-mail: brabozomergem@hotmail.com
Website: www.brabozomergem.be


