
Eindejaarsfolder 2019
Beste,

Bij deze wenst Soeperbe u en uw familie alvast fijne eindejaarsfeesten!
Een goed eind en een goed begin!

Wij hopen alvast hier een smakelijk deeltje van uit te mogen maken!  
Kijk dus vlug in deze eindejaarsfolder!

Smaakvolle en liefdevolle groeten,
Melissa en gezin!



Aperitief en/of receptie
Belegde broodjes Deluxe (4st p.p.)  (vanaf 4 pers.)      € 6,50 p.p.

Tapasschotel Deluxe (vanaf 4 pers.)              € 12,50 p.p.
(Rijkelijk belegd met vlees, kaas, vis, garnituren, bereidingen, ...)

Assortiment bladerdeeghapjes (bereiding +/- 10 min. in oven van 180°C)      € 3,80 p.p.
• Mini videe ham/kaas
• Mini videe garnaal
• Bladerdeeg pizza’tje
• Bladerdeeg zalm
(vanaf 4 pers.)

Assortiment koude hapjes          € 4,50 p.p.
• Zalmterrine
• Terrine van foie gras en zijn garnituur
• Tomaat mozarella
• Italiaanse ham en meloen
(vanaf 4 pers.)

Tapendade                  € 2,00/100 g                                                                                                                          
• Olijventapenade
• Paprikatapenade
• Tapenade Soeperbe

Assortiment hartige macarons (zg tomaatjes / gerookte zalm /         € 8,50 / pakje
geitenkaas / eendenmousse) - 8 st

Voorgerecht
Soep naar keuze (vanaf 1L)
• Tomatenroomsoep                € 5,00/L
• Pastinaaksoep               € 5,00/L
• Knolseldersoep               € 5,00/L
• Champignonroomsoep              € 5,00/L
• Bisque d’Homard (Kreeftensoep met stukjes kreeft apart ter garnering)        Dagprijs

Vispannetje (15 min. op 180°C)                                                                       € 9,50 p.p.
Assortiment gerookte vis met zijn garnituren                                                   € 9,50 p.p.
Carpaccio met zijn garnituren                                                                          € 7,50 p.p.



Hoofdgerecht
Koud buffet  (vanaf 4 pers.)                   € 19,50 p.p.
(Rijkelijk belegd met vlees, vleesbereidingen, vis, visbereidingen, 
sausjes, aardappelsalade, groenten, garnituren)

Breughelplank (vanaf 4 pers.)                                                                        € 15,00 p.p.
 (Rijkelijk belegd met 8 soorten vlees, 3 soorten kaas en diverse garnituren)

Belegde broodjes Deluxe (6st p.p.)  (vanaf 4 pers.)      € 9,50 p.p.

Vegetarische pastaschotel         € 9,50 p.p.
Hertenragout met aardappelgratin en wintergroentjes           € 18,00 p.p.
Romige bereiding van zalm en venkel met puree                                          € 18,00 p.p.

Dessert
Chocomousse             € 2,00 p.p.
Tiramisu              € 2,00 p.p.
Tiramisu speculoos           € 2,00 p.p.
Tiramisu framboos            € 2,50 p.p.
Assortiment zoete macarons (witte chocolage / limoen / donkere        € 8,50 / pakje
chocolade / framboos) - 8 st

Geldig vanaf 20/12/2019 tot en met 05/01/2020



Bestellen kan per mail op: info@soeperbe.be
of per telefoon: 0474 87 16 28
of via de chat op Facebook.

Bestellingen voor Kerstavond 24/12/2019 en  
Kerstdag 25/12/2019 ten laatste tegen 20/12/2019.

Bestellingen voor Oudjaarsavond 31/12/2019 en Nieuwjaars-
dag 01/01/2020 ten laatste tegen 27/12/2019.

Andere data graag min. 2 dagen van te voren.

Afhaling wordt besproken bij bestelling.

Soeperbe
Ooigemstraat 14

8792 DESSELGEM
info@soeperbe.be

0474 87 16 28


