
Traiteurfolder '16-'17

Gasthuisstraat 10, Opwijk I  052 35 35 36
 Zandstraat 149, Appels I  052 20 12 24

 Oudegemse baan 65a, Oudegem I  052 20 12 22
www.dehoprank.be

Bezoek onze 

W
EBSHOP !



HAPJESPAKKETTEN (vanaf 6 personen)
(hapjes kunnen ook per stuk besteld worden - min. 10 st/soort)

Italiaans hapjespakket 5,75/pakket 
Tomaat/mozzarella met pestodip (k) 1,50
Rundscarpaccio / parmegiano / extra vierge olijfolie (k) 1,50  
Gebakken scampi / fregola / tomaat (w) 1,60
Pizza alla Casa (w) 1,40

Spaans hapjespakket 6,00/pakket
Andalusische gazpacho (k) 1,40
Serranoham / kruidenkaas / sweet drops (k) 1,60 
Albondigas (pittige balletjes) (w) 1,30
Paella frutti di mare 'New Style' (w) 2,00

Frans hapjespakket 6,50/pakket
Macaron persillade escargot (k) 1,50 
Kortgebakken tonijn à la Nice (k) 2,00
Bisque van grijze garnalen (w) 1,60
Coquile / witloof / botersausje (w) 2,00

Trendy hapjespakket 6,00/pakket
Sushi van zalm / wakamésalade / wasabi (k) 1,50
Wrap / gerookte kip / zongedroogde tomaatjes / kruidenkaas (k) 1,50
Wortelsoepje / komijn / sinaasappel (w) 1,50
Risotto / paddestoelen / op vel gebakken zeebaars (w) 2,00

Veggy hapjespakket 5,75/pakket
Panna cotta / geitenkaas / quinoa / radijs (k) 1,50
Macaron / paprika / parmesan (k) 1,50
Couscous / zongedroogde tomaat / kikkererwtjes / gebakken tofu (w) 1,60
Gevulde champignon / feta / kruiden (w) 1,50



ZEEVRUCHTENSCHOTELS (vanaf 2 personen)
Zeevruchtenschotel : krabbepoten, langoustines, gamba’s, 
ongepelde garnalen, wulken, kreukels, 6 oesters aan € 25,00/p
Zeevruchtenschotel ‘Royale’ idem met halve kreeft  aan € 37,00/p 

TAPAS (vanaf 8 personen)
Uitgebreid assortiment van Spaanse delicatessen, lekker als hapje, voorgerecht of als volledige maaltijd :

Aperitief aan € 9,00  
Olijfjes, zongedroogde tomaten, peppadews, Manchego kaas, 
Serranoham, gemarineerde scampi
Voorgerecht aan € 13,00  
Aperitief + Albondigas (pittige gehaktballetjes),  
Spaanse salami, ansjovisspiesjes, ciabatta 

Hoofdgerecht aan € 21,00 
Aperitief + voorgerecht + kippenboutjes, tortilla, aardappelsla

HIGH TEA (new) aan € 15,00/persoon (vanaf 8 personen) 
Hartig          
Macaron van ganzelever/mangochutney
Ciabatta met brie, Luikse stroop, appel
Wrap van gerookte zalm, kruidenkaas 
Club sandwich met kip
Quiche Lorraine
Zoet
Assortiment macarons de Paris
Assortiment pralines, koekjes & bonbons
Wortelcake
Petit fours
Slagroomsoesjes         



KOUDE & WARME GERECHTEN

Koude voorgerechten
Kortgebakken zalm / tabouleh / wasabicrème / appel / mosterdsla 13,00
Tomaat garnaal / slaatje / cocktailsaus 15,00
Carpaccio van tomaat / spiesje reuzegarnaal / currymayo 14,00
Roosjes van superanoham / cavaillonmeloen / ruccola / frambozenvinaigrette 13,50
Javanais van gerookte zalm / rode ui / kruidenkaas 13,00
Rundscarpaccio / parmegiano / extra vierge olijfolie / ruccola 11,00
Vitello tonnato (kalfs/tonijn/opgelegde groentjes/ruccola) 13,00
Gepocheerde halve kreeft "Belle Vue"  (300g) 17,00 
Fregola / gebakken champignons / tartaar tomaat en basilicum (veggy) 13,00
Tomaat / mozzarella / balsamico / pijnboompitten (veggy) 12,50

Soepen (prijs per persoon = 1/2 liter)
Tomatenroomsoep (met balletjes + 0,50/p) 2,00 
Aspergeroomsoep met gerookte zalmsliertjes 2,50 
Erwtensoepje met spekreepjes en broodkorstjes 2,50
Waterkerssoep met kruidenroom 2,50
Kippenroomsoep ‘Agnes Sorel’ 2,00 
Witloofroomsoep met grijze garnalen en Oude Geuze 2,50 
Pompoenroomsoep met gerookte zalm en dille (seizoen) 3,00 
Ossestaartsoep op Grootmoeders wijze (min. 5 liter) 4,00
Consommé van Mechelse koekoek, primeurgroentjes 5,00 
Capuccino van kreeft met Cognac en room 5,50



Warme voorgerechten
Scampi’s in duivels sausje  10,00
Tongscharrolletjes op Normandische wijze 11,50 
Vispannetje ’De Hoprank’ (zalm, kabeljauw, tong, scampi) 11,00 
Gebakken zalm met asperges en citrusmousseline 12,00 
Gebakken zeetong, reuzegarnaal, zuiderse groentenratatouille              14,00 
Kabeljauw gegaard met Tierenteyntjesmosterd en tomaatbrunoise 11,50 
Gebakken grietfilet, groenten julienne, kasteelaardappelen 15,00
Gebakken kalfszwezeriken met risotto & kalfsjus 14,00
Halve kreeft met zuiderse groentjes, pasta, kruidenboter (300g) 18,00

Hoofdgerechten
Kalkoenfilet, oesterzwammen, courget en dragonsaus 10,00
Parelhoenfilet met spinazie, gevuld tomaatje, boontje in spek 14,00 
Varkenshaasje Blackwell, boontjes, bloemkool & jonge wortel 12,00
Runds filet pûre, trostomaat, courget, aubergines met kruidenboter of roomsaus 18,00
Lamskroon, aardappelgratin, mange touts, jonge worteltjes, rozemarijnsausje 16,00
Kalfsfilet, groene asperges, gevulde tomaat, champignons en roomsausje 16,00
Gegratineerde courgette gevuld met zuiderse groenten en mozzarella (veggy) 12,00

De vermelde groentengarnituren kunnen variëren volgens marktaanbod.

Keuze aardappelbereidingen : verse kroketjes, gratin dauphinois, in hoeveboter gebakken 
aardappeltjes, puree, rosti’s

Kindergerechten
Tomatensoep met ballekes 1,50
Vol au vent met puree 5,50
Balletjes tomaat of met kriekjes 5,00
Witte pensjes met appelmoes 5,00
Stoofvlees met appelmoes en gebakken aardappelen 6,00 



ONZE BUFFETTEN (vanaf 6 personen)

Koud buffet “De Hoprank” aan € 26,00/p
Gepocheerde Schotse zalm, Zongerijpt tomaatje met grijze Noordzeegarnalen, 
Gerookte forel vergezeld van fris slaatje en kruidendressing, Wrap van gerookte zalm en kruidenkaas, 
gebakken scampi & tartaar, Superanoham met meloen, Gegrilde beenham met witte asperges, 
varkensgebraad, kippenpilon
Pastasalade, aardappelsla, wortelsla, tomaat, komkommersla met yoghurtdressing, gevuld eitje met tuinkruiden, 
vers gebakken mini-pistolets en sausjes

Visbuffet aan € 22,00/p
Gepocheerde Schotse zalm, gebakken scampi & tartaar, Zongerijpt tomaatje met grijze Noordzeegarnalen, 
wrap van gerookte zalm en kruidenkaas & gerookte forel, gevuld perzikje met tonijn, visterrine, pastasalade, 
aardappelsla, wortelsla, tomaat, komkommersla met yoghurtdressing, gevuld eitje met tuinkruiden, 
vers gebakken mini-pistolets en sausjes

Breughelbuffet aan € 17,00/p
Gentse kop, Witte & zwarte pensjes, Verse platte kaas met aangepaste garnituur, 
Breughelham met mosterd, Pastei van het huis, Gebakken balletjes, Droge worstjes, kippenpilon, 
Gebakken rosbief, noorderkrieken en appelmoes, aardappelsla, wortelsla, tomaat,  komkommersla  
met yoghurtdressing, vers gebakken mini-pistolets
+ Breugheldessert (Vlaai / Rijstpap / Appeltaart) - Supplement € 5,00/p

Vleesbuffet aan € 17,00/p 
Superanoham met meloen, Gebakken rosbief en varkensgebraad, Provençaals gehaktbroodje, 
Gegrilde beenham met witte asperges, Pastei van het huis, Kruidenspek met mosterd, Spaanse salami, 
kippenpilon, pastasalade, aardappelsla, wortelsla, tomaat, komkommersla met yoghurtdressing, 
vers gebakken mini-pistolets en sausjes

Kinderbuffet aan € 13,50/p
Tomaat garnaal, gebakken balletjes, superanoham meloen, kippenpilon, mickyworstje,  
rolletje ham, gevuld eitje + groentjes (tomaat, komkommer, wortel, sla), mayo, cocktailsaus



Gemengde koude schotel op bord aan € 15,00/stuk
Gestoomde zalm, tomaat garnaal, gerookte zalm, beenham gevuld met asperges, 
superanoham met meloen, aardappelsla, rauwkost, eitje, mayonaise + broodje

Onze buffetten kunnen uiteraard nog aangevuld worden met kreeft, oesters, …

Warm hoofdgerechtenbuffet “De Hoprank”  (gastvrouwvriendelijk)
Maak uw keuze uit onderstaande gerechten (kies 3 gerechten voor het hele gezelschap)

Selectie van de Visser in zacht kreeftensausje (zalm, kabeljauw, scampi’s)
Varkenshaasje met boschampignons
Stoofvlees op Oppèkse wijze met Affligem of Gentse waterzooi
Kalfsblanquette met knapperige groentjes (+1,50 euro)
Parelhoenfilet met zoet dragonsausje (+ 2,00 euro)
Grietlapjes met jonge prei (+ 2,50 euro)
+ assortiment warme groentjes, aangepaste sausjes, 
aardappeltjes gebakken in hoeveboter & aardappelgratin 

Gepresenteerd in mooie ovenvaste schalen aan € 25,00/persoon (vanaf 6 personen)

Landelijke kaas– en charcuterieschotels
Assortiment van de fijnste kazen en/of fijne vleeswaren met waaier van vers fruit, nootjes en rozijntjes

Als dessert (150g kaas of vlees) aan € 7,00
Als hoofdgerecht (300g kaas of vlees) aan € 11,50
Combinatie kaas & vlees als hoofdgerecht aan € 13,00
Assortiment luxebrood aan € 1,50/persoon



GOURMET/STEENGRILL (v.a. 4 pers)

Gourmet Classic : 400 g vlees per persoon (12 soorten vlees : steak, hamburger, kalkoen, brochet, pensjes, kip, …) 
aan € 10,00/p

Gourmet Royale : ( idem als gourmet Classic, maar ook met filet pûre en lamskroontje) aan € 13,00/p
 
Salad bar Gourmet : gemengde sla, tomaat, komkommer, worteltjes, boontjes, 
pastasalade, rijstsalade, bakaardappeltjes, 4 sausjes (mayo, cocktail, 
bieslookvinaigrette, honing-mosterdsausje) aan € 6,00/p (vanaf 4 personen)

BBQ - enkele voorbeelden (zie ook website) 

Basis-pakket : € 6,00/p 
Gekruide BBQ-worst / Ribbetjes / Balletjesbrochet / Kalkoenlapje

Extra-pakket : € 7,00/p
Brochet / Gekruide BBQ-worst / Gekruid mager spek / Ribbetjes / Kippenbout of kalkoenlapje

Maxi-pakket : € 8,00/p
Brochet / Kalkoenlapje / Duo van worstjes / Steak 1ste keus / Varkensmedaillon met gerookt spek

Salad bar BBQ : Tomatensalade, fijne boontjes, geraspte wortelen, komkommersla, gemengde sla, mais, witte kool, 
pastasalade, aardappelsla, aardappel in de schil met lookboter, diverse sausjes 
(mayo, bieslookvinaigrette, cocktail, bbq saus), stokbrood aan € 8,00/p (vanaf 4 personen)



DESSERTEN
Chocomousse met Callebaut chocolade (melk of wit) - in glaasje 3,00
Tiramisu van rode vruchten - in glaasje 3,00
Crème brulée 4,00 
Dessertbord (soesje, fruitspiesje, chocomousse, mini-gebakje) 5,00
Dessertbuffet “De Hoprank” (assortiment gebak, vers fruit, waaier mini-dessertjes, ...) - vanaf 15p  8,50
Verse fruitsalade (per kg) 12,50

MINI DESSERTJES
Spiesje van vers fruit 1,50
Petit fours (mix) 1,00
Mini-gebakjes (mix) 1,50
Slagroomsoeje met chocolade 0,60
Glaasje met chocomousse / tiramisu / rijstpap 1,20

PATISSERIE(4-6-8p of groter op aanvraag)
Biscuit slagroom & fruit - Chocoladetaart - Zwarte Woud - ... 
Themataarten (huwelijk, communie, verjaardag, ...)
Fototaart (biscuit + slagroom & fruit of Chocoladetaart) 
Boterroom (vanille of mokka) 
Fruittaart (bladerdeeg of zanddeeg) 
Aardbeientaart (bladerdeeg of zanddeeg) 
Bavarois (peer of aardbei) 

YSDESSERTEN 
Ysgekoelde nougat met rood fruit & frambozencoulis 3,50
Parfait van witte en bruine chocolade met coulis van rood fruit 4,00
Ystaart & Yslammetjes (vanille, vanille/chocolade, vanille/aardbei)(per persoon) 3,50

VERS SCHEPIJS (huisbereid met echte vanillestokken)
Vanille / Aardbei / Chocolade / Pistache / Hazelnoot ... (liter) 6,50



VERHUUR MATERIAAL (volledige lijst: zie website)
Chafing dish (bain marie)   gratis
Brandpasta (per potje) 2,00 
Borden, bestek, glazen (per stuk) - door ons afgewassen 0,20
Borden, bestek, glazen (per stuk) - door klant afgewassen 0,10 
Sta-tafel + bekleding 15,00 
Springkastelen (zie website) v.a. € 80,00

Exclusieve catering service van A tot Z ...

Wij verzorgen: Familiefeesten, huwelijksfeesten, communie– en lentefeesten, recepties, babyborrels, walking dinners 
met live show cooking, tuinparty’s, BBQ’s, business-lunches, ...

Deze prijzen zijn afhaalprijzen (incl. 6% btw), maar wij kunnen uiteraard ook zorgen voor de totale organisatie van uw 
feest met kok, kelners, zaal & keukenmateriaal, meubilair, linnen, tent, ...  

Vraag gerust een prijsofferte aan of maak een vrijblijvende afspraak met ons om het feest van uw  
dromen waar te maken. 

Dagschotels aan huis
Wij leveren ook dagschotels aan huis, vraag naar onze Keuzelijst of surf naar www.dehoprank.be



ONTBIJTMANDEN
(levering gratis in Opwijk, Oudegem en Appels - buiten de gemeente €10,00 leveringskost)

Ontbijt ``Paysanne`` 
per 2 personen 
Fruitsap, Flesje appelcider, vers gekookt eitje, 2 pistolets, 1 sandwich, 1 croissant, 
1 koffiekoek, confituur, honing, choco, kaas en beleg, boter, fruit, speculoos  
 
€ 30,00/2 personen 

Ontbijt ``Hollywood``     
per 2 personen 
idem Paysanne, maar Champagne (0.375l) met aardbeien i.p.v. appelcider 
 
€ 50,00/2 personen

Extra’s
Pralines (250g-500g-1kg) € 25,00/kg
Fles Huischampagne (0,75 l) € 20,00
Waardebon Teaterhuyse, Hof ter Meyghem, a’Muze & De Hoprank (bedrag naar keuze) 



OPENINGSUREN WINKELS
    APPELS  OPWIJK OUDEGEM
Maandag   7.00u - 18.30u 7.00u - 18.30u 7.00u - 18.00u
Dinsdag   7.00u - 18.30u 7.00u - 18.30u 7.00u - 18.00u
Woensdag   gesloten gesloten 7.00u - 18.00u
Donderdag   7.00u - 18.30u 7.00u - 18.30u gesloten
Vrijdag    7.00u - 18.30u 7.00u - 18.30u 7.00u - 18.00u
Zaterdag   7.00u - 18.00u 7.00u - 18.00u 7.30u - 17.00u
Zon-en feestdagen  7.00u - 17.00u 7.00u - 17.00u 7.30u - 16.00u

Hof ter Meyghem
Stijlvol feesten in een landelijk kader

Trendy feestzalen tot 300 personen
Zuiderse binnentuin - Receptietuin

Speeltuin - Privé parking

Hofstraat 143, Oudegem
T: 052/20 12 20 I F: 052/22 27 28

www.hoftermeyghem.be

Teaterhuyse
Stijlvol feesten in een trendy kader

Gerenoveerde bioscoopzaal
Feestzalen tot 140 personen

Gezellig tuinterras 

Gasthuisstraat 14, Opwijk
T: 052/35 35 36 I F: 052/35 29 50

www.teaterhuyse.be

a’Muze
Restaurant

Open keuken 
Retro/Lounge intereur 

Lunchmenu - Seizoenmenu's

Gasthuisstraat 12, Opwijk
T: 052/35 35 36

www.a-muze.be 
Dinsdag & woensdag gesloten


