Luxe kaasschotels (vanaf 2 pers.)
Assortiment van mooie gerijpte kazen afgewerkt met tal van noten
en vers fruit gepresenteerd op houten kaasstoel of plank

Als hoofdgerecht
Als dessert

luxe €8,90 p.p.
luxe €7,50 p.p.

Mogelijk om een broodassortiment erbij te bestellen
Voor tips en aanbevelingen i.v.m. een aangepaste wijnkeuze staat
ons verkoopteam steeds voor u klaar.

Aperitiefglaasjes €2.00/stuk
Gerookte forel met champagne, foie gras met uienconfituur
en een kletskopje, tomaat garnaal, fantasie van gerookte
zalm, tartaar van rivierkreeft, gazpacho met een spiesje van
mozarella en zongedroogde tomaat, vitello tonnato , parma
meloen, noordzee festijn met witloof, mozarella met pesto
rosso, tartaar van rund

Bierplank
klein €33 (6 à 8 p.) /groot €66 (8 à 10 p.)
Kaas, salami, Gentse kop of hoofdvlees, Poperingse
hennepot, grillworst, witte pens, mosterd

Franse raclette

€12 p.p.

Pannetjes toestel mogelijk te huren €5 - 300 g p.p. kaas (Morbier,
franse, mosterd, witte wijn, kruiden, grison naar keuze) - 150g p.p.
charcuterie(Pancetta, Italiaanse ham, jezus salami pur porc,
domschinken) – Augurk en ajuin- €3 p.p. extra (toscaanse bacon,
truffelsalami, ambachtelijke kalkoen, chorizo, parmazaanse salami)

Zwitserse raclette

€14 p.p.

Toestel mogelijk te huren €5 - ¼ of ½ bol zwitserse
raclette
Charcuterie idem Franse raclette - Augurk, ajuin
Luxe charcuterie idem Franse raclette

Grote home made Apero Salad Bar €49
(8 à 10 p.)
Gevuld met huisgemaakte salades: garnaal, préparé,
vleessalade, kipsalade, rillette, tartaar van
rivierkreeft, krab, smos
maison, fantasie van
gerookte zalm, 3
stokbroden in schijfjes,
rijkelijk versierd met fruit …

Kleine home made Apero Salad Bar €29
(6 à 8 p.)
Gevuld met huisgemaakte salades: garnaal, préparé,
vleessalade, rillette, tartaar van rivierkreeft, fantasie
van gerookte zalm en krab, 2 stokbroden in schijfjes,
rijkelijke versierd met fruit …

Apero dip bar

€ 35

Deze schotel is gevuld met Pico’s, potje met rode en groene pesto,
aïoli, roomkaas van sweet peper, brochetta van tomaat, tapenade
van olijven en heksenkaas

Kaas Apero plank
klein €39 (6 à 8 p.) / groot €78 (8 à 10 p.)
Gevuld met 6 verschillende soorten kaas waaronder: grimbergen,
brandnetel, mosterd, groene pesto, frontieren, abdijkaas. Rijkelijk
versierd met fruit en een potje mosterd

Veggie Apero (6 à 8 p.)

€30

Gevuld met 6 verschillende soorten groenten waaronder: Wortel,
witte selder, komkommer, kerstomaat, bloemkool, radijs,
cocktail saus en dit alles rijkelijk versierd met fruit en cressonette

Tortilla dip (6 à 8 p.)

€15.99

Tortilla chips met verse guacamole, spicy paprika, cheese surprise

Luxe Apero Bord groot
(8 à 10 p.)

€70
Kids Apero (4 à 6 p.)

Mini grissini, pesto rood en groen, olijven, ansjovis,
zongedroogde tomaat, salamiblokjes, kaasblokjes
belegen, kaasblokjes met mosterdzaadjes, salami pur
porc, mini boursin, scampi look, scampi bollywood,
chorizo mini schijfjes, kerstomaat, seizoenspotje
(inktvis, champignon, mozarella, tartufo …) rijkelijk
versierd met fruit en tête de moine

Luxe Apero Bord klein
(6 à 8 p.)

€23,50

Krokodil van komkommer versierd met 2 bosbessen ogen, een tong
van sweety drop versierd met tv worstjes, salami, chorizo,
kaasblokjes en fruit.

€35

Mini grissini, pesto groen, olijven, ansjovis,
zongedroogde tomaat, salamiblokjes, kaasblokjes
mosterdzaadjes, mini pur porc, scampi bollywood,
rijkelijk versierd met fruit en tête de moine

Kaas Apero plank

Tapasschotel als aperitief

luxe €8,90 p.p.

Ansjovis, olijf, zongedroogde tomaat, pancetta, lonzo, jesus pur
porc salami, coppa, chorizo, serrano ham, lomo, tomate cerise,
mini pur porc, mini boursins,
enkele verrassingshapjes,
rijkelijk versierd met fruit en
tête de moine
Kan afzonderlijk bijbesteld
worden: verse pesto met
grissini

Luxe
kaasschotel

Bierplank

 https://www.supermarktderynck.be

Belegde broodjes
Suppl. €3,50 p.p.

Tapasdipschotel (6 à 8 p.)

Krokant
Krokant groot
Belegde ovenkoek (groot)
fitnessbrood

€55

Salami piccante spionata, abruzesse, lomo curado, lonzo, salami
rustico pur porc, pancetta, jamon curado, curado bodega, chorizo,
salichon extra.
De potjes zijn gevuld met aïoli, pesto basilicum, tapenade paprika
rood deze worden geserveerd met grissini koekjes. De andere
potjes zijn gevuld met olijven met sweety drops, kaasblokjes met
cranberries, mini pur porc met peppadew, scampi bollywood
Spaanse kazen: machego curado, iberico curado, queso de cabra,
cabrales.

Dessert plank

Spar De Rynck
Gasthuisstraat 1
8970 Poperinge
 057 33 31 91
 spar@supermarktderynck.be

€11,50 p.p.

Mini misérable, mini javanais, mini framboos bavarois, chocolade
mousse, amandelmousse, trio van chocolade, mango mousse met
karamel, mousse van praliné en dit alles versierd met fruit…

Apero dip bar

Mini gebak Mini javanais, mini misérable 1.09€/stuk
Mini gebak tiramisu met speculoos 1.59 euro/stuk

Plukbrood
Pesto, mozarella, pancetta

16.99 euro

Raclette, gerookte ham

24.50 euro

Hesp, kaas (croque)

16.99 euro

Krokante melba toast met rillette van de westhoek

Camembert, rozijn

19.90 euro

Apero toast gerookte zalm of heilbot
€ 9,99

Verrassingsbroden

Apero toast Rillette

€ 6,50

Apero toast rillette & gerookte zalm € 14,99
Krokante melba toast met rillette van de westhoek en
verse gerookte zalm .

Apero toast heilbot, zalm en rillette € 24,98

Dessert glaasjes
€2.50/stuk
Trio van chocolade
mousse, mango karamel,
framboos amandel,
chocolade praliné

Luxe Apero
bord groot

€2,30/st
€3,30/st
€4.00/st
€4.00/st

Hoe bestellen?
Per telefoon: 057/33 31 91
Per mail: sparderynck@skynet.be
LET WEL! Bestellingen moeten
steeds door ons bevestigd worden.

gevulde broodjes (6 p.p.) met fruit versierd
€7,50 p.p.
Gevulde broodjes luxe met fruit versierd
(verse garnalen, gerookte zalm)
€8,40 p.p.
Gevulde broodjes party met fruit versierd
met exclusieve salades,..

2.00 euro/ stuk

Gevulde mini sandwich
€1,25/st
Receptiebroodjes (halve versierde broodjes)
€1,15/st
Worden allen rijkelijk gevuld met vis, vlees en kaas en versierd met
fruit of groenten, volledig volgens uw voorkeur
Graag min.3 dagen vooraf bestellen zodat we alles piekfijn kunnen
bereiden.
Voor schotels wordt er een waarborg gevraagd.
Voor alle schotels kan een factuur aangevraagd worden.

