
‘T BOUCHERIEKEHalen



APERITIEFHAPJESAPERITIEFHAPJES
Koude aperitiefhapjes
Tappasbordje (4 pers.) € 22,90 / 4 pers.

Gedroogde tomaatjes, Italiaanse salami, olijfjes, mozzarellaspiesjes, 
Italiaanse ham …  gepresenteerd op een mooi schoteltje

Italiaans apero-bordje € 37,95 / 4 pers.
(4 personen voor een uitgebreide aperitief )
Olijvenfantasie, gedroogde tomaatjes, peppadew, zuiders kaasje, Italiaanse 
ham en Italiaanse salami, kippeknotske, mozzarellaspiesjes …   
gepresenteerd op een mooie schotel

VOORGERECHTENVOORGERECHTEN
Koude voorgerechten
Rundcarpaccio met balsamicodressing en parmezaanschilfers € 10.90 / pers.
Vitello tonnato van gebakken kalfsgebraad € 10,90 / pers.

met rucola, kappertjes en een dressing

Tip: Serveer een warm toastje bij uw voorgerechten.

SOEPENSOEPEN
Dit is ongeveer 1,5 soepbord
Tomatenroomsoep met balletjes € 6,45 / l
Aspergeroomsoep met gerookte zalm € 7,90 / l

Voor onze soepen voorzien we een halve liter per persoon.

BROODJESBROODJES
Marguerite wiel met 7 minibroodjes € 3,30 / st.
Notenbrood € 4,95 / st.
Barra negra € 1,70 / st.



HOOFDGERECHTENHOOFDGERECHTEN
Varkenshaasje met peper-, mosterd- of champignonroomsaus € 13,95 / pers.
Kalkoensteak met champignonsaus of appelsiensaus € 13,95 / pers.

Onze hoofdgerechten zijn voorzien van een aardappelgerecht.
U heeft de keuze uit kroketten (7 stuks), gratintaartjes (2 stuks) of 
aardappelpuree. Voor de gratintaartjes
vragen wij een supplement van € 2,00 / pers.

Extra gratintaartje € 1,90 / st.
Al onze warme sauzen zijn ook apart verkrijgbaar € 14,90 / kg

Onze gerechten worden meegegeven in zwarte bakjes die zowel in een warme 
luchtoven (tot 140°C maar geen gasoven) als in een microgolfoven mogen. 
Alles wordt apart meegegeven (vlees, saus, aardappelgerechten ...),
op deze manier kan u zelf uw borden schikken.



BUFFETTENBUFFETTEN
Kaasbuffet
een fijn verzorgde selectie van verschillende soorten Europese kazen 
gepresenteerd op een mooie schotel en gegarneerd met gedroogde vruchten, 
druiven en noten
Als hoofdgerecht (250 g) € 16,90 / pers.
Als dessert (140 g) € 10,50 / pers.

Fijnproeversbuffet (250 g)  € 17,50 / pers.
een combinatie van fijne vleeswaren en kazen afgewerkt met noten, 
gedroogde vruchten, druiven, gedroogde tomaatjes en olijven

Koud buffet (vanaf 6 personen) € 30,90 / pers.
zalm Belle Vue, rosbief, gebraad, kippenboutje, hespenrolletje met asperges, 
tomaat-garnaal, perzik met tonijn en gevulde eitjes
Aanvulling koud buffet
Gerookte zalm € 3,00 / pers.
Gebakken scampi € 1,35 / pers.
Gerookte forel € 3,00 / pers.

Kinder koud buffet € 16,00 / pers.
Kippenboutje, half eitje, hespenrolletje, gekookte zalm en half tomaatje met 
grijze garnaaltjes
De koude buffetten zijn voorzien van een groentebuffet en 3 koude sauzen.

Koud bordje € 19,50 / pers.
bord met kippenboutje, tomaat-garnaal, rosbief, gebraad, stukje zalm en een 
eitje aangevuld met seizoengroenten en cocktailsaus

Pastabuffet (minstens 6 personen) € 15,95 / pers.
lasagne bolognaise, gebakken scampi’s in curry - cajunsaus met fettuccine, 
Italiaanse balletjes met pasta, penne courgette met aubergine en 
Parmezaanse kaas
Tip: Vul aan met ons barra negra brood.
U kan steeds onze bain-marie GRATIS in bruikleen krijgen.
Reserveer wel tijdig. De vuurtjes hiervoor kosten € 2,20 / st.



GEZELLIG TAFELENGEZELLIG TAFELEN
Gourmet of steengrill € 14,95 / pers.
steak, kipfilet, minisouvlaki, chipolata, gyros, grillworstje, hamburgertje, 
varkenshaasje en een sneetje gerookt spek

Kindergourmet € 7,95 / pers.
minichipolata, minihamburger, grillworstje en mini kipfilet

Degustatieschotel € 15,95 / pers.
Een echte aanrader voor uw winterbarbecue of teppan yaki!
steak, scampi, varkenssouvlaki, kippenbrochetje,  varkenshaasje met gerookt 
spek, lamskroontje, kippenstokje, bocconcini

Fijnproeversgourmet € 18,95 / pers.
entrecote van Limousin, kalfslapje, lamskroontje, filet van hoevekip, steak 
van Iberico varken

Hamburgparty NIEUW! (prijs is all-in) € 19,50 / pers.
5 soorten hamburgers, 3 soorten broodjes, 4 soorten sausjes, 
groentegarnituur (ijsbergsla, augurkjes, zilveruitjes, tomaatjes, rode ui, eitjes 
en komkommerschijfjes), 6 broodjes per persoon
Huur teppan yaki toestel (4 pers.) € 4,00 / 
toestel



Koud groenteassortiment (voor bij fondue of gourmet) € 7,95 / pers.
salade, tomatensalade, aardappelsalade, taboulé, boontjes met gerookt spek, 
komkommersalade, pastasalade en koude sausjes. (Tijdens het jaar enkel 
verkrijgbaar vanaf 6 personen).

Apart verkrijgbaar
Aardappelsalade  +- 300g € 3,50 / st.
Pastasalade  +- 300g   € 4,20 / st.
Taboulé  +- 200g   € 4,50 / st.

Verhuur en waarborg
Huur fondue € 2,00 / toestel
Waarborg fondue elektrisch € 30,00 / toestel
Waarborg spiegel € 20,00 / st.
Waarborg bakken € 7,00 / st.
Waarborg borden & schaaltjes van het voorgerecht € 3,00 / st.
Huur teppan yaki € 5,00 / toestel
Waarborg teppan yaki € 25,00 / toestel
Waarborg tapasschotel (groot of klein) & glaasjes € 8,00 / st.
Te koop kernthermometer € 8,75 / st.

HUUR EN WAARBORG KUNNEN ENKEL CASH BETAALD WORDEN!



APEROHAPJES VOOR OP DE BARBECUEAPEROHAPJES VOOR OP DE BARBECUE 
(bestellen met min. 5 st. / soort)
Kaasdomino  € 1,20 / st.
Mini chipolata € 0,95 / st.
Gemarineerde scampi (st.) € 1,35 / st.
Mini fakkel € 1,60 / st.
Kipknots € 0,90 / st.
Pruimpje met spek   € 1,20 / st.

BBQ-ASSORTIMENTBBQ-ASSORTIMENT
Kip en kalkoen
Verschillende soorten kalkoenbrochettes
Kalkoensouvlaki
Gemarineerd kalkoenhaasje
Gemarineerd kalkoen of kippenlapje
Gemarineerd kippenboutje (voorgegaard)
Gemarineerde kippenbrochette -topper-
Kipfilet van hoevekip

Varken
Varkensbrochette
Souvlaki
Haasjesbrochette
Spareribs (voorgegaard)
Vleesrib (voorgegaard)
Gekruid of gemarineerd spek
Mini fakkel
Gemarineerde kotelet
Bocconcini (varkenslapje gevuld met gedroogde ham, mozzarella en 
gedroogd tomaatje)
Ardeens lapje (varkenslapje met kaas, hesp en een mosterd-marinade)
Gemarineerd varkenssteak

Lam
Lamskroon natuur of gemarineerd
Lamssouvlaki
Lamsburgers



Rund-kalf
Rundbrochette gemarineerd of natuur
Entrecote Limousin
Gemarineerde steak
Gemarineerde entrecote
Côte à l’os   TOPPER
Viskes gemarineerd TOPPER
Kalfsbrochette
Kalfssteak met saliemarinade

Diverse
Chipolata
Merguezworstje
Witte en zwarte pensen
Toverstokjes (chipolata op een stokje)
Barbecueworsten met kaas
Italiaanse worstjes met venkel TOPPER

Vis
Zalmpapillot
Scampibrochette (3 st.)



BARBECUEMENU’SBARBECUEMENU’S
Menu 1: € 5,90 / pers.
Kippenbrochette
Barbecueworst
Gemarineerd kippenboutje

Menu 2: € 7,95 / pers.
Kalkoenbrochette
Gemarineerde steak
Sparerib

Menu 3: € 9.60 / pers.
Minifakkel
Rund-of kalfsbrochette
Bocconcini
Chipolata

Menu 4: € 8,95 / pers.
Scampibrochette
Barbecuesteak
Gemarineerde kalkoensteak
Varkenssouvlaki

Menu 5: € 10,95 / pers.
Haasjesbrochette
Zalmpapillot
Chipolata
Kippenbrochette

Kidsmenu 1: € 4,95 / pers.
Kippenboutje
Kippenbrochette

Kidsmenu 2: € 3,95 / pers.
Mini fakkel
Kalkoenbrochette
Saladbar



Onze barbecues kunnen aangevuld worden met het groentebuffet 
bestaande uit: gemengde sla, aardappelsalade, tomatensalade, taboulé, 
komkommersalade, boontjes met gerookt spek, pastasalade en 3 koude 
sauzen.
Voor 1-20 pers.: € 7,95 / pers.
Voor 21-50 pers.: € 7,65 / pers.
Voor 51-100 pers.: € 6,95 / pers.
Apart verkrijgbaar
Koude sauzen:
Cocktailsaus
Bieslookvinaigrette
Cajunsaus
Currysaus
Andalouse
Warme sauzen:
Pepersaus
Bearnaise
Provençaal
Champignonssaus 

Te huur:
Borden en bestek, houtskoolbarbecues en shaving dishes. Vraag meer uitleg 
in de winkel.



BELANGRIJK!BELANGRIJK!
Wij werken met dagverse producten, daardoor zijn wij afhankelijk van onze 
leveranciers.
Bij een tekort van een product nemen wij de vrijheid om een evenwaardig 
alternatief voor te stellen.  Bij afhaling van uw bestelling mag u dit 
alternatief weigeren.

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten.
Deze folder is geldig van 1 april 2021 tot en met zaterdag 11 december 2021.  
Tijdens de eindejaars periode bieden wij een andere folder aan.



KEURSLAGER ‘T BOUCHERIEKE
FONTEINSTRAAT 18

3545 HALEN
TEL. 013 44 33 20

INFO@BOUCHERIEKE.BE
WWW.BOUCHERIEKE.BE

OPENINGSUREN
MAANDAG:  8:30-12:30, 13:30-18:00 
DINSDAG:  8:30-12:30, 13:30-18:00 
WOENSDAG:  GESLOTEN 
DONDERDAG:  8:30-12:30, 13:30-18:00 
VRIJDAG:  8:30-12:30, 13:30-18:00 
ZATERDAG:  8:00-16:00 
ZONDAG:  GESLOTEN


