
   An Van Bedts 

 Kok Traiteur 
 Vonckstraat 54 
 2270 Herenthout 

 info@anvanbedts.be – www.anvanbedts.be 
 Tel: 014/51.76.27 
  

 

Ontbijt, Brunch, Picknick, Belegde broodjes 2023 

 

Uitgebreid ontbijt:  
Zalig een ganse voormiddag genieten van een zeer uitgebreid ontbijt.  
Ontvang je gasten met glaasje bubbels en vers fruitsap. 
 
Minibroodjes en sandwiches met allerlei beleg 
+ boerenbroden, muislibrood en boter 

 Verschillende kazen in sneedjes + Brie 

 Gekookte hesp, gerookte ham, (rosbief/kipfilet) 

 Paté met uienconfituur, (gekookte eitjes)  

 choco, confituur,  

 verschillende salades: Garnaalsalade, vleessalade, kip curry 
Minikoffiekoekjes, croissants en zelfgevulde sjoekes 
 
+ Gerookte zalm met kruidenkaas of in roerei 
+ roerei al dan niet met spek 
(ook nog ontbijtspek apart erbij mogelijk) 
+ Fruitsalade, (yoghurt en platte kaas, granola) 
 
Prijs 18.50 € p.p. (vanaf 40 personen) + 40.00 euro onder de 40 personen 
prijs 16.50 € p.p.  rond de 150 personen 
 

 
 
Warm geleverd of afgehaald. Of ter plaatse afgewerkt bij grote groepen. 
Extra bediening zoals afruimen, afwassen voor grote groepen mogelijk.  
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Snel ontbijt:  
bijvoorbeeld groep op doortocht of begin van actieve dag 
 
Minibroodjes en sandwiches met allerlei beleg 
+ boerenbroden, muislibrood en boter  

 Verschillende kazen in sneedjes  

 Gekookte hesp, gerookte ham 

 gekookte eitjes  (of spek met eieren voor zeer grote groepen) 

 choco, confituur,  

 verschillende salades: garnaalsalade, vleessalade, kip curry 
Minikoffiekoekjes, croissants 
 
Prijs 13.00 € p.p. (vanaf 40 personen) + 40.00 euro onder de 40 personen 

 
Warm geleverd of afgehaald. Of ter plaatse afgewerkt bij grote groepen. 
Extra bediening zoals afruimen, afwassen voor grote groepen mogelijk. 
 

Thema ontbijten - te bespreken voor zeer grote groepen 
 
Frans ontbijt 

 Stokbrood 

 franse kazen 

 gekookt eitje 

 choco en confituur 

 croissant, chocoladebroodje en suisse 

 fruitsalade 
 
 
Engels ontbijt: 

 sanwiches 

 gebakken spek (bacon) 

 roerei (scrambled eggs) 

 worstjes 

 tomaten uit de oven 

 witte bonen in tomatensaus 

 gebakken champignons 

 muffins 
 
 
Paasontbijt/brunch - ideeën: 
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Brunch 1: 
Minibroodjes en sandwiches met allerlei beleg 

 Verschillende kazen in sneedjes + Brie 

 gekookte hesp, gerookte ham 

 paté met uienconfituur, gekookt eitje 

 choco, confituur 

 verschillende salades bv. krabsalade, vleessalade, kip curry, …  
 Minikoffiekoekjes, croissants en zelfgevulde sjoekes 
 
warme gerechten: 

 Spek met eieren (roerei) 
 Pensen met appelmoes 
 Frikadellen met krieken 

Met verschillende boerenbroden, muislibrood en goede boter 

 
Prijs 19.00 € p.p. (vanaf 40 personen) + 40.00 euro onder de 40 personen 

 
nog soep erbij : + 1.50€ pp of 6.00 euro per liter. 

 
Variaties in warme gerechten: 

 penne met lookballetjes in tomaat-courgettesaus (+1.00) 

 Farfalle met verse zalm in roomsaus (+2.00) 

 quiches (groentetaart met prei en spek) of veggie versie (+2.00) 

 Vogelnestjes in tomatensaus (+1.00) 

 Albondigas in tomatensaus  

 roerei met gerookte zalm (+1.00) 
 
 
Nog uitgebreider Brunchen?  
Kies je ontbijt. 
en laat later op de middag een koud, warm of koud-warm buffet leveren.  
Prijs: afhankelijk van jouw keuzes 
 
 
Brunches uitbreiden met dessertenbuffet: 
zie lijst desserten op de website. 
 
 

 
 
 
 
 
Prijzen in deze folder geldig tot de volgende uitgave en onder voorbehoud van 
hun juistheid. 
 

Gratis levering vanaf bestelling van 300€ en binnen een straal van 10km. 
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Belegde broodjes en wraps 
Rijkelijk belegde broodjes, zelfgemaakte salades, superverse wraps 
korting 5% vanaf 150 broodjes (min 30/soort) 
korting 10% vanaf 400 broodjes (min 50/soort) 
 
Waldcorn, pistolets, meergranen, zachte broodjes belegd met: 

 2.50 euro per stuk 

 Gerookte zalm en kruidenkaas  

 Krabsalade (met echte krab) 

 Heilbot met sausje (of met aardappelsalade) = 3.00 euro per stuk  

 Veggie-charcuterie op mais carré, humus, sla, komkommer, radijs 

  

 2.10 euro per stuk 

 Garnaalsalade (met grijze garnalen)  

 smoske hesp, 

 Gedroogde ham met rucola en parmezaanschilfers 

 Gebraad (of rosbief) met rucola en zongedroogde tomaatjes  

 Martino (preparé met extra's) 

 kip curry (op mais-carré broodje) 

 Kip met gedroogde ananas,  

  

 Brie + noten en honing 

 philadhelphiakaas met pesto en zongedroogde tomaatjes,  

 smoske kaas (ricottasaus, sla, tomaat, kaas, eitje) 

 jonge kaas met kruidensaus, geraspte wortelen, komkommer 

 Mozarellakaas met zongedroogde tomatenpuree en basilicum 
 
Wraps = 2.50 euro per stuk 

 Ceasersalad (met oa kip en ijsbergsla) 

 gegrilde paprika en courgetten, humus. 

 omelet gerookte zalm (of met veggie spek) = 3.00 euro per stuk 
 
Sandwiches met enkelvoudig beleg =  1.70 € per stuk 

 Brie, gewone kaas, hesp, … 

 Kip curry, vleessalade, preparé 

 choco, humus, omelet 
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Ontbijtboxen, brunch- en picknickmanden kunnen vanaf 2 personen - én als 
het weekend het toelaat - of als we ze echt inplannen voor speciale 
feestdagen. 
 

boxen In't klein: 
 

Ontbijt doos voor 2 pers = 50.00 euro  Ontbijt doos voor 3 pers = 63.00 euro 

 losse broodjes en sandwiches (12) 

 koffiekoekjes en croissants 

 3 zelfgemaakte salades 

 Kaas, hesp, brie 

 Gerookte zalm en paté Grand-Mère 

 gekookt eitje 

 choco, confituur, boter 

 verse fruitsalade 
 

 
 

Extra zoetigheden 

 Pannenkoeken (2) + siroop = 2.00€ 

 muffins = 0.80€ 

 plattekaastaart spie = 3.00€ 

 appeltaart spie = 3.00€ 

 andere desserten … 

= doos voor 2 personen met Extra 
broodjes, koffiekoekjes, fruitsalade, 
eitje. 
 
Want ik heb gemerkt dat je met 2, alle beleg 

niet opkrijgt. 
 
 
 

Box uit te breiden naar brunch 

 Frikadellen met krieken 

 Pensen en appelmoes 

 Albondigas in tomatensaus  

 Quiche met prei 

  
= 9.00€ per persoon - kies 2 gerechten 
 
 

 soep van de week 
= 6.00 euro per liter 
 

 
 

 
 
Ontbijtboxen, brunch- en picknickmanden kunnen vanaf 2 personen - en als 
het weekend het toelaat - of als we ze echt inplannen voor speciale 
feestdagen. 
 
 
 
 
Prijzen in deze folder geldig tot de volgende uitgave en onder voorbehoud van 
hun juistheid. 
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Picknickmanden vanaf 2 personen 
 

Picknick = 28.00 euro pp 

 Belegde broodjes (vis, vlees, kaas, veggie) 

 wrap Ceasar salad 

 3 slaatjes of gerechten 
o Couscoussalade met gerookte forel 
o Pastasalade 
o Tomaat Mozarella 

 verse fruitsalade 

 Mini muffins chocolade en Vanille-citroen 

 
 
Andere mogelijke slaatjes of gerechten: 

 Spaanse tortilla (met chorizo) 

 rijstsalade met fetakaas 

 Griekse salade  
de hele picknickmand kan vegetarisch worden 
samengesteld  

 
Aan te vullen voor kleine kinderen: 
ontbijtbox:  extra sandwiches(3), kaas, hesp, choco, muffins(2) = 6.50€  
of losse sandwiches aan 0.60€ per stuk 
 
picknickmanden:  

 Belegde sandwiches met choco, kaas, hesp of omelet = 1.70€/stuk 

 Extra muffins (=1.00€) of pannenkoeken(1.30€) minimum 6 stuks. 
 
Gekoelde dranken: 

 Cava Giró Ribot = 16.00€/fles 

 Portugese wijnen: wit, rodé, rood: 12.00€/fles 

 Vers appelsap: 250ml = 1.50€, 500ml = 2.50€ 

 Vaatje appelsap van 3l = 9.00 €  (geopend nog 2mnd houdbaar)  


