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Suggesties eenpansgerechten 
 
Paëlla 
 

 
 

 
 
 

Onze overheerlijke paëlla 
rijkelijk gevuld met verse 

zalmfilet, garnalen, 
inktvisringen, mosselen, 

chorizo, kipfilet, scampi’s,…  
 

17,00 €/p.p. 
 
 
 
 

Bij goed weer in de zomermaanden (vanaf april tot september) vaak in de winkel te 
verkrijgen. Op bestelling vanaf 8 personen tijdens deze maanden, vanaf 12 personen in de 
andere maanden. Graag vooraf bestellen aub.  
 
Moussaka 
 
Onze overbekende ovenschotel: met verse aubergines en courgettes, gemengd gehakt, 
aardappelschijfjes en met een heerlijke, rijkelijk gevulde kaassaus die er mooi oversmelt.  
 

14,95 €/kg 
(we rekenen ongeveer 500 à 600 gr. per persoon) 

 
Dagelijks te verkrijgen. Grote hoeveelheden graag vooraf bestellen aub.  
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Lasagne 
 
Deegwaren met klassieke bolognaisesaus.  12,95 €/kg 

(we rekenen ongeveer 500 à 600 gr. per persoon) 
 
Dagelijks te verkrijgen. Grote hoeveelheden graag vooraf bestellen aub.  
 
 
Zalmlasagne 
 
Zalmlasagne met gepocheerde zalmfilet, deegwaren, witte wijnsaus, verse spinazie en een 
rijkelijk gevulde kaassaus die er mooi oversmelt. 

23,95 €/kg 
(we rekenen ongeveer 600 gr. per persoon) 

 
Enkel te verkrijgen op bestelling. 
 
Groentenlasagne of vegetarische lasagne 
 
Een perfect alternatief: deegwaren boordevol groentjes met een rijkelijk gevulde kaassaus 
die er mooi oversmelt. 12,95 €/kg 

(we rekenen ongeveer 500 à 600 gr. per persoon) 
 
Enkel te verkrijgen op bestelling. 
 
Kippenlasagne 
 
Onze klassieke lasagne met bolognaisesaus, boordevol groentjes en kippengehakt. 
  14,95 €/kg 

(we rekenen ongeveer 500 à 600 gr. per persoon) 
 
Enkel te verkrijgen op bestelling. 
 
Gehaktovenschotel 
 
Ovenschotel met gemengd gehakt, aardappelschijfjes, bloemkool of witloof of een 
combinatie van bloemkool en broccoli, overgoten met een rijkelijk gevulde kaassaus die er 
mooi oversmelt.  11,00 €/kg 

(we rekenen ongeveer 600 gr. per persoon) 
 

Enkel te verkrijgen op bestelling. 
 
Opmerkingen:   
 

- Voor voorgerechten, desserts, aperitiefhapjes zie onze andere lijsten aub. (brochure: 
suggesties afhaalgerechten en brochure koude en warme aperitiefhapjes) 

- Gelieve er rekening mee te houden dat voor sommige van bovenstaande gerechten 
een minimum aantal personen vereist is.  

- Voor grote groepen bestaat de mogelijkheid bepaalde gerechten warm af te halen. 
- Voor verenigingen en eetfestijnen worden speciale prijzen gehanteerd afhankelijk 

van het aantal personen.  
- Prijzen kunnen wijzigen afhankelijk van marktaanvoer.  
- Indien u uw gading niet vindt in bovenstaande suggesties, en zelf een voorstel heeft, 

aarzel niet ons te contacteren.  


