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HAPJES (minimum 10 stuks per soort te bestellen)

Hapjes vlees  € 1,80/ stuk
KOUD                                                                                                            WARM   
Carpaccio van runds / parmezaan / balsamico                                   Mini boucheé van vol au vent
Wrap "Caesar salade" style                                                                       Mini worstenbroodje / curry  
Javanais van ganzenleverw / vruchten                                                     Mini loemia van kip / zoet zure dip
Lepeltje kopvlees / créme bloemkool / mosterdzaadjes                      Spiesje varken / tzaziki 
Spiesje kip / sesam / mangodip                                                                Spiesje gehaktballetje / pittige tomatensalsa
Rozijnentoastje / pens / appel

Hapjes vis € 2,00/ stuk    
KOUD                                                                                                            WARM    
Oester creuse, open                                                                                   Oester gegratineerd / Comtékaas (€3,00)
Oester / citrusvinaigrette / sjallot / roze peper (€2,50)                           Tasje bisque d'Homard       
Mousse van bloemkool / garnaal / kaviaar                                            Reuzengarnalen / duivelsaus  
Gerookte forel / rode biet / appel / zure room                                      Quiche zalm / prei
Mousse gerookte zalm / hartige biscuit / basilicum                               Reuzegarnaal / spek / salsa van tomaat
Macaron escargot / persillade                                                                                                                                                                                        
Coquilles gemarineerd / zeekraal / wakamé / sesam 

Hapjes veggy € 1,80/ stuk
KOUD                                                                                                            WARM 
Gazpacho komkommer / munt                                                                Toastje / aardappeltortilla / groene kruiden            
Spiesje gemarineerde mozzarella / zongedroogd tomaatje                Mini pizza Margherita         
Macaron / paprika / parmezaan                                                             Lookbroodje
Wrap geitenkaas / rode biet / ruccola / walnoot 
Krokante pitapuntjes / yoghurt / za'atar / zwarte olijven / amandelen

Fit & gezond rauwkost bordje (vanaf 4 pers)  € 2,50/p 
Kerstomaatjes, radijsjes, wortel, selder, komkommer & 2 dipsausjes: hummus & tzatziki 



Suggestie/toppers apero: 

Aperitiefhapjes mix 5 stuks aan €7,50/p: mini blini, mini olijvencake, foie gras, gerookte zalm & citroencrème, 
toastje superanoham

Bruschettaplatteau 4 personen (16 stuks) aan €32,00 : Serranoham & zwarte olijven, Manchego & basilicum,
Pancetta & aubergines, Comté kaas mosterd & kerstomaat & tuinkruiden.

TAPAS
Tapas classic aan € 11,00/p (vanaf 4 personen)
Assortiment van Spaanse charcuterie & Manchego kaas (200 gr/p) + olijfjes, mozzarellabolletjes, 
zongedroogde tomaten, peppadews, bladerdeegstengels & tapenade 

Tapas deluxe aan € 21,00/p (vanaf 8 personen)
Tapas classic met uitbreiding van albondigas (pittige gehaktballetjes, 2/p), kippenpilon (1p),
patatas bravas, geroosterde reuzegarnalen (2/p), ansjovisspiesjes (2/p), ciabatta (2 sneden/pp)

Hoppas (vanaf 4 personen)
Belgische variant van de tapas schotels aan € 6,50/p
Twee soorten kaasblokjes, salamiblokjes, kopvlees, witte of zwarte pensjes, droge worst, 
blokjes fricadon, zilveruitjes, augurkjes, mosterd (200 gr/p) 

KAAS-EN CHARCUTERIESCHOTELS
Assortiment van de fi jnste kazen en/of fi jne vleeswaren met waaier van vers fruit, nootjes en rozijntjes

Als dessert (150g kaas of vlees) aan € 9,00/p
Combinatie kaas & vlees als dessert (200 gr) aan € 11,50/p
Als hoofdgerecht (300g kaas of vlees) aan € 14,00/p
Combinatie kaas & vlees als hoofdgerecht aan € 15,50/p
Assortiment luxebrood aan € 1,50/p

Leeggoed leisteen kaasschotel: € 12,00/stuk

ranoham & zwarte olijven, Manchego & basilicum,



SCAN onderstaande QR code voor onze folder met 
Seizoensgebonden AFHAALGERECHTEN

Gelieve uw bestelling vóór donderdag 17u door te geven
 afhaal mogelijk van vrijdagavond t.e.m. zondag



SCAN onderstaande QR code voor onze folder met 
Ovenklare DAGSCHOTELS

Gelieve uw bestelling vóór vrijdag door te geven, 
afhaal/levering mogelijk op dinsdag



ONZE BUFFETTEN (vanaf 6 personen)

Bij onze buffetten voorzien we standaard geen brood, u kan dit wel steeds apart bijbestellen.

Koud buffet 'De Hoprank' aan € 26,00/p
Gestoomde zalm Belle Vue, Zongerijpt tomaatje met grijze Noordzeegarnalen, 
gerookte forel, wrap van heilbot en kruidenkaas, eitje, gebakken scampi & tartaar, mozzarella, 
superanoham met meloen, canneloni ham & asperges, varkensgebraad, kippeballetjes met tuinkruiden.
Pastasalade, aardappelsla, wortelsla, tomaat, komkommers en sausjes

Visbuffet aan € 23,00/p
Gepocheerde Schotse zalm, gebakken scampi & tartaar, Zongerijpt tomaatje met grijze Noordzeegarnalen, 
wrap van heilbot & kruidenkaas, gerookte forel, gevuld perzikje met tonijn, gamba's & tartaar, mousse van 
snoekbaars, gerookte zalm, gesnipperde ui & peterselie, eitje, pastasalade, aardappelsla, wortelsla, tomaat, 
komkommers en sausjes

Breughelbuffet aan € 19,00/p
Kopvlees, ribbekes, superanoham, witte & zwarte pensjes, verse platte kaas met radijsjes, pastei van het huis, 
gebakken balletjes, droge worstjes, kippenpilon, gebakken rosbief, noorderkrieken en appelmoes, 
aardappelsla, wortelsla, tomaat,  komkommer
+ Breugheldessert (Vlaai / Rijstpap / Appeltaart) - Supplement € 6,00/p

Italiaans buffet aan € 23,00/p
Bruschetta van tomaat, tapenade, grissini, carpaccio van rundsvlees & parmigiano, pollo tonato met appelkappers, 
Italiaanse rauwe ham met meloen, pastasalade met pesto, zongedroogde tomaatjes & pijnboompitten, tomaat 
mozzarella basilicum , Spianata romana salami, fris Italiaans slaatje mesclun, ruccola & olijven, Italiaanse kazen 
(Gorgonzola, pecorino), gebakken tijgergarnalen met Italiaanse kruiden

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

Bij onze buffetten voorzien we standaard geen brood, u kan dit wel steeds apart bijbestellen.



Hoofdgerechtenbuffet 'De Hoprank' aan € 26,00 /p  
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 Affl igem of Gentse waterzooi
Kalfsblanquette met knapperige groentjes (+1,50 euro)
Parelhoenfi let 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)

Pastabuffet (vanaf 15 personen) aan € 17,00/p
Pastabuffet met 4 soorten pasta
Spaghetti bolognaise, Penne a la carbonara, Tagliatelli / scampi / fi jne groentjes,  Vegetarische pasta : ravioli met 
boschampignons  + stokbrood, tafelbroodjes (2 per persoon) en 2 soorten kazen (emmental en parmezaanse kaas)

Meerkost warm afhalen hoofdgerechtenbuffet of pastabuffet: € 25,00

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



ZEEVRUCHTENSCHOTELS (vanaf 4 personen)

Zeevruchtenschotel aan € 25,00/p
 2 krabbepoten, 2 langoustines, 2 gamba’s, 
100 gr ongepelde garnalen, 2 wulken, 100 gr kreukeltjes, 6 oesters, tartaarsausje, citroen

Zeevruchtenschotel Royale’ aan € 37,00/p
Idem zeevruchtenschotel met uitbreiding van halve kreeft  (enkel te bestellen voor een even aantal personen)

BBQ (vanaf 4 personen)

Basis-pakket : € 17,00/p (inclusief salad bar) 
Gekruide BBQ-worst / Ribbetjes / Balletjesbrochet / Kalkoenlapje

Extra-pakket : € 19,00/p (inclusief salad bar)
Brochet / Gekruide BBQ-worst / Gekruid mager spek / Ribbetjes / Kippenbout of kalkoenlapje

Maxi-pakket : € 20,00/p (inclusief salad bar)
Brochet / Kalkoenlapje / Duo van worstjes / Steak 1ste keus / Varkensmedaillon met gerookt spek

Salad bar: Tomatensalade, fi jne 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 € 9,00/p 
(vanaf 4 personen)

100 gr ongepelde garnalen, 2 wulken, 100 gr kreukeltjes, 6 oesters, tartaarsausje, citroen



Stel zelf uw Barbecuepakket samen Vlees = ca. 100 gram/stuk (vanaf 4 stuks per soort) 
Steeds in combinatie met SALAD BAR te bestellen

Brochetten gemarineerd 
Kalkoenbrochet   € 2,90                3,06
Kippenbrochet    € 2,80                2,96
Lamsbrochet       € 3,70                  3,91
Rundsbrochet      € 3,20                 3,38
Varkensbrochet   € 2,60                2,75

Worstjes
Barbecueworst  € 1,80                   1,90 
Braadworst        € 1,70                    1,80
Chipolata          € 2,05                    2,17
Merguez            € 1,95                    2,06
witte pens         € 2,20                    2,32

Gevogelte gemarineerd
Kalkoenlapje         € 2,45               2,59
Kippenfilet             € 2,70               2,85
Kippenmedaillon  € 2,35               2,48
Kippenpilon           € 1,90               2,01

Rundsvlees           
Barbecuesteak     € 3,45                3,65
Côte à l'os (500g) € 14,50             15,30
Gemar. Rib-eye    € 4,70                4,97
Hamburger            € 1,70                1,80

Veggy
Groentenworst (40g)  € 1,80         1,90
BBQ worst (40g)           € 1,80         1,90
Steak Mexican of        € 2,75         2,91 
Provençale (75g)

Varkensvlees gemarineerd 
1/3 carrérib           € 2,90              3,06       
Buikspek                € 1,85               1,95
Filetkotelet            € 2,70               2,85
Spieringkotelet     € 2,40               2,54
Varkensmedaillon € 2,20              2,32

Lamsvlees gemarineerd
Lamsheupje   € 2,90                       3,06
Lamskotelet   € 2,70                       2,85

Vis
Zalmpapillote (100 g)     € 4,30     4,54 
Scampibrochet (4 st)     € 6,10      6,45 
Papilotte scampi (3st)    € 6,10      6,45

Verhuur & dienst 
Kok (per uur) € 36,00 
Kelner (per uur) € 30,00 
Gasbarbecue (inclusief gas) € 50/st

De prijzen vermeld in wit zijn incl. 6% BTW. Voor een BBQ met bediening worden de prijzen in het oker incl.12% BTW 
gehanteerd. BBQ catering met bediening en kok kan vanaf een minimumaantal van 35 personen.



VERHUUR MATERIAAL 

Chafi ng dish (bain marie) inclusief 2 potjes brandpasta                                                                                 15,00                                                                                                        
Borden, bestek, glazen (per stuk) - door ons afgewassen   v.a. 0,30
Borden, bestek, glazen (per stuk) - door klant afgewassen                                                                        v.a. 0,25
Sta-tafel + bekleding                                                                                                                                             15,00
Springkastelen                                                                                                                                              v.a. € 80,00 

Exclusieve catering service van A tot Z ... (vanaf 35 personen)

Wij verzorgen: Familiefeesten, huwelijksfeesten, communie– en lentefeesten, recepties, babyborrels, walking 
dinners met live showcooking, 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, ... 

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 ovenklare dagschotels aan huis, vraag naar onze Keuzelijst of surf naar www.dehoprank.be



DESSERTEN by Bellefood Creations

Chocomousse met Callebaut chocolade (melk of wit) - in glaasje (€ 0,50 waarborg incl.) 3,35
Tiramisu van rode vruchten - in glaasje (€ 0,50 waarborg incl.) 3,35
Panna Cotta met frambozencoulis (€ 0,50 waarborg incl.) 3,35
Dessertbord (soesje, fruitspiesje, chocomousse, mini-gebakje) 5,50
Dessertbuffet “De Hoprank” (assortiment gebak, vers fruit, waaier mini-dessertjes, ...) - vanaf 15p  8,50
Verse fruitsalade (per kg) 12,50

MINI DESSERTJES by Bellefood Creations

Spiesje van vers fruit 1,50
Petit fours (mix) 1,00
Mini-gebakjes (mix) 1,50
Bokkenpootjes (per 100g) 2,50 
Slagroomsoesje met chocolade 0,65
Glaasje mini-chocomousse / tiramisu / rijstpap 1,20

YSDESSERTEN by Bellefood Creations

Ystaart & Yslammetjes (vanille, vanille/chocolade, vanille/aardbei)(per persoon) 3,50

VERS SCHEPIJS (huisbereid met echte vanillestokken)

Vanille / Aardbei / Mokka / Chocolade / Pistache / Rum-rozijnen ... (liter) 8,50Vanille / Aardbei / Mokka / Chocolade / Pistache / Rum-rozijnen ... (liter) 8,50



ONTBIJTMANDEN

Ontbijt 'Classic' € 40,00/2 personen
Flesjes cava 25 cl, 2 fl esjes Fruitsap, 2 gekookte eitjes, 4 mix pistolets, 2 sandwich, 2 croissant, 4 mini-koffi ekoek, 
2 confi tuur, 1 honing, 1 choco, kaas, spie kaas, salami, hesp, 2 boter, 2 speculoos, vers fruit, 2 yoghurt 

Ontbijt 'Deluxe' € 60,00/2 personen
idem classic maar met uitbreiding van Champagne (0.375l), schepsalade, aardbeien, confi sserie 
i.p.v. fl esje cava

Ontbijt 'KIDS' € 15,00/kind
Sandwich, pistolet, donut, kaas, boterhamworst, choco, kippeworstje, chocoladekoek, 
Kindersurprise, chocomelk, gekookt eitje, fruitsla

Check de webshop voor onze thema-ontbijtmanden (Valentijn, Pasen, Moederdag, Halloween, ...)

Extra’s
Pralines (250g-500g-1kg) € 35,00/kg
Fles Huischampagne (0,75 l) € 27,20
Waardebon Teaterhuyse, Hof ter Meyghem, a’Muze, Bellefood & De Hoprank (bedrag naar keuze) 

LEVERINGEN AAN HUIS (vanaf aankoop €20,00)
Leveringen binnen de deelgemeente: €5,00 leveringskost
Leveringen buiten de deelgemeente €10,00 leveringskost (max. 15 km)



PATISSERIE by Bellefood Creations

Taarten 
Biscuit slagroom: slagroom, frambozen, bretoense zanddeeg, afgewerkt met vers fruit
Biscuit ganache: slagroom, frambozen, bretoense zanddeeg, afgewerkt met witte of fondant ganache
Zwarte woud: chocoladebiscuit gevuld met chocomousse en slagroom, afgewerkt met chocoladeblaadjes
Bavarois framboos: frambozenbavarois op laagje vanillebavarois, bretoense zanddeeg
Javanais: amandelbiscuit gevuld met mokka crème au beurre
Crème au beurre vanille: biscuit gevuld met vanille crème au beurre en griottes op krokante bodem
Crème au beurre mokka: biscuit gevuld met mokka crème au beurre en chocolade op krokante bodem
Specialiteit van het huis: crème au beurre, chocolade, citroen 
Aardbeientaart: aardbeien, banketbakkersroom, afgewerkt met slagroom (bladerdeeg of zanddeeg)
Fruittaart: gemengd fruit, banketbakkersroom, afgewerkt met slagroom (bladerdeeg of zanddeeg)
Kriekentaart: krieken, banketbakkersroom, afgewerkt met slagroom (bladerdeeg of zanddeeg)
Bananentaart: bananen, banketbakkersroom, afgewerkt met slagroom (bladerdeeg of zanddeeg)
Saint Honoré: bodem van bladerdeeg met banketbakkersroom, krieken, profi teroles, 
afgewerkt met chocoladekrullen
FOTOTAART : biscuit of chocoladetaart met foto naar keuze (stuur foto naar info@bellefoodcreations.be)

En uiteraard : Flan brésilienne, rijsttaart, appeltaart, frangipannetaart, cakes

BROOD by Bellefood Creations
Onze wakkere bakkers bakken elke nacht vers brood voor u, krokante pistolets
in allerlei variaties, speciale broden, sandwiches, ciabatta's, stokbroden,
mini-pistolets, speltbrood, ... rechtstreeks vanuit onze oven naar onze winkels

BESTEL ONLINE via BAKKERSONLINE en bespaar tijd in onze winkels
(online betalen = voorrang bij afhalen)



BELEGDE BROODJES 

BASIC (belegd met sla, tomaat, komkommer, worteltjes + bijpassend sausje) WIT GROF

Smos Kaas          3,20 3,40 
Smos Hesp          3,30 3,50 
Club (hesp/kaas, alle groentjes, mayo)      3,40 3,60
Smos Américain         3,40 3,60 
Smos Texas (gehaktballetje, mayo, ketchup)      3,50 3,70
Smos Salami          3,40 3,60 
Smos Kip (kipsla/curry/andalouse/hawai)      3,40 3,60 
Smos Kippewit          3,40 3,60 
Smos Tonijn          3,50 3,70
Smos Tonijn pikant /Toscaans        3,80 4,00
Smos Krabsla          3,80 4,00 
Smos Noordzeesla         3,50 3,70 
Smos Garnaal          4,50 4,70 
Smos Gerookte zalm         4,50 4,70 
Smos Lentesla /Fit & gezond        3,30 3,50 
Smos Kruidenkaas met bieslook       3,50 3,70 
Smos Fitness (enkel groenten + eitje)       3,10 3,30



BELEGDE BROODJES
 

DELI           WIT GROF

Mozzarella / pesto / tomaat         3,50      3,70 
Martino (americain, pikante saus, ansjovis, ui, augurk)    3,50 3,70 
Smos Ardennaise (superano, sla, tomaat, mosterd)     3,50 3,70 
Boulette Spéciale (gehaktballetje, ketchup, mayo, ui)    3,50 3,70 
Tropical (ham, kaas, ananas, sla, wortel, cocktailsaus)    3,60 3,80
Bella Italia (superano, mozzarella, zongedr tomaat)     3,70 3,90 
Kip Oriental (kip-curry, ananas, wortel)      3,50 3,70
Tonijn/Perzik (tonijnsla, perzik, sla, eitje)      3,80 4,00 
Brie/honing (brie, honing, appel, rozijnen)      3,80 4,00
 

Extra groenten          + 0,25
Zonder groenten         -  0,25

BELEGDE MINI BROODJES  (minimum 20 stuks) 
Gesloten Mini-sandwiches en/of pistolets (z/garnituur)       € 1,50/st
Gesloten Mini-sandwiches en/of pistolets (+ garnituur)      € 1,70/st
Mini luxe broodjes met garnituur (wraps gerookte zalm of rauwe ham/ kruidenkaas + 
mix miniciabatta met luxe beleg: brie honing, krab-of garnaalsla, mozarella/superano,...) € 2,20/st

Bekijk ook onze voordeelpakketten (per 25 stuks), te bestellen op de webshop.
 

Advies hoeveelheid mini broodjes:  4 à 5 per persoon als lunch

Presentatietip: 
Verrassingsbrood (leeg brood: rond, schildpad, beer)     € 11,00/st 
Een verrassingsbrood kan opgevuld worden met ongeveer 40 stuks minibroodjes           (prijs zie boven)
 

Heeft u een allergie? Vraag meer info aan onze verkoopsters.



OPENINGSUREN WINKELS
    APPELS  OPWIJK OUDEGEM  DENDERMONDE     LONDERZEEL
Maandag   7.00u - 18.30u 7.00u - 18.30u 7.15u - 16.00u  7.00u - 18.30u        7.30u - 18.30u
Dinsdag   7.00u - 18.30u 7.00u - 18.30u 7.15u - 18.00u    7.00u - 18.30u        7.30u - 18.30u
Woensdag   gesloten 7.00u - 18.30u 7.15u - 18.00u  gesloten                 gesloten
Donderdag   7.00u - 18.30u 7.00u - 18.30u gesloten  7.00u - 18.30u        7.30u - 18.30u
Vrijdag    7.00u - 18.30u 7.00u - 18.30u 7.15u - 16.00u  7.00u - 18.30u        7.30u - 18.30u
Zaterdag   7.00u - 17.30u 7.00u - 18.00u 7.00u - 16.00u  7.00u - 17.30u        7.30u - 17.30u
Zon-en feestdagen  7.00u - 16.00u 7.00u - 16.00u 7.00u - 14.00u  7.00u - 15.00u        7.30u - 15.00u

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
Gastronomisch restaurant

Open keuken
Retro/Lounge intereur

Lunchmenu - Seizoenmenu's

Gasthuisstraat 12, Opwijk
T: 052/35 35 36

www.a-muze.be
Dinsdag & woensdag gesloten

BESTEL NU OOK ONLINE via WWW.BAKKERSONLINE.BE en bespaar tijd in onze winkels 
(online betalen = voorrang bij afhalen)


