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

Hoofdgerecht
€10.90p.p.
Dessert
€9.50 p.p.

Kleine home made Salad Bar 6 à
8p €45 Grote 64€

Gevuld met huisgemaakte
salades: garnaal, préparé, vleessalade, rillette,
zeefestijn, fantasie van gerookte zalm en krab,
stokbroden in schijfjes, rijkelijke versierd met fruit …

Mogelijk om een
broodassortiment
erbij te bestellen

Luxe Apero Bord klein 6à8p
€59
Mini grissini, pesto groen, olijven, ansjovis,
zongedroogde tomaat, salamiblokjes,
kaasblokjes
mosterdzaadjes, mini pur porc, scampi
bollywood, rijkelijk versierd met fruit en tête de
moine

Voor tips en aanbevelingen i.v.m. een aangepaste wijnkeuze staat
ons team steeds voor u klaar.

Er kan ook een vleesschotel besteld worden
10.90€/p.p.

Franse raclette

€16 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, hesp) – Augurk
en ajuin- €5 p.p. extra (toscaanse bacon,
truffelsalami, ambachtelijke kalkoen, chorizo,
parmazaanse salami)

Zwitserse raclette

prijs de kilo voor
de kaas 6 euro per persoon voor de charcuterie
Toestel mogelijk te huren €5 - ¼ of ½ bol zwitserse
raclette
Charcuterie idem Franse raclette - Augurk, ajuin
Luxe charcuterie idem Franse raclette

Luxe apero bord groot 8 à 10p
€99
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

Ontbijtmand 1pers 54€ 2 pers
79€
Mand gevuld met cava, druiven, italiaanse
charcuterieschotel, verse fruitsalade, mini
confituurtjes, vers fruitsap, jonge gouda, chocomelk,
croissant, boterkoek, chocoladekoek, piccollo wit en
meergranen, sandwich, american pancakes, hesp,
yoghurt, eitjes, balade boter, peperkoek en banaan.
We leveren geen ontbijtmanden aan huis! Tip: er kan
altijd een boeketje bloemen bijbesteld worden.

Tapasschotel als aperitief luxe
€12.50 p.p.

Apero toast Rillette van de Westhoek 7.50€

Belegde broodjes

Apero toast gerookte
zalm of heilbot € 10.90

Krokant

€2,30/st

Krokant groot
Belegde ovenkoek (groot)
fitnessbrood

€3,30/st
€4.00/st
€4.00/st

(mogelijk 2 pers take away of vanaf 4 pers)

Ansjovis, olijf, zongedroogde tomaat, pancetta, lonzo, jesus
salami, coppa,
chorizo,kaasblokjes,
serrano ham, lomo,
tomate cerise, mini pur
porc, mini boursins,
enkele verrassingshapjes,
rijkelijk versierd met fruit
en tête de moine
Evt. extra: verse pesto r/g met grissini

Apero toast rillette &
gerookte zalm € 15.99

Apero toast heilbot, zalm en rillette € 28.90

klein €45 (6 à 8 p.)
Kaas, salami, Gentse kop of hoofdvlees, Poperingse
hennepot, grillworst, witte pens, mosterd

gevulde broodjes (6 p.p.) met fruit versierd
(1.45 euro per stuk)
€8.70p.p.
Gevulde broodjes luxe met fruit versierd
(1.70euro/stuk)verse garnalen, gerookte zalm
€10.20 p.p.
Gevulde mini sandwich
€1,50/st
t
Worden allen rijkelijk gevuld met vis, vlees en kaas en versierd met
fruit of groenten, volledig volgens uw voorkeur

Suppl. €3.90 p.p.

Bierplank

Verrassingsbroodjes

Desserts 2.50 euro per stuk
Chocomousse, tiramisu Classique of speculoos

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

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

Graag min.3 dagen vooraf bestellen zodat we alles piekfijn kunnen
bereiden. We nemen geen bestellingen meer op voor afhaling
zelfde dag!! Voor schotels wordt er een waarborg gevraagd. Enkel
traiteur op vrijdag , zaterdag en zondag . bestellen ten laatste op
donderdag voor 17 uur!!! Voor alle schotels kan een factuur
aangevraagd worden. Feestweken (13/12/21-16/01/21) Zie ook
onze facebookpagina voor verlengingen of wijzigingen !!

