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Maandag gesloten  |  Dinsdag t/m zaterdag: 8.00u tot 18.00u  |  Zondag: 8.00u tot 12.00u

Groenten en Fruit

BELGIUMSINCE 1920

European Fine Food Traders

Met dank aan:

 Melimenu 1
Oosterse salade van scampi en sesam

Dagsoepje 

Kalkoen medaillon 
met peper-champignonsaus, 
waaier van seizoengroenten 

en aardappelkroketten

Fantasie van witte en zwarte chocolade

8 27,95

 Melimenu 4
Zeebaars en reuze gamba 

met verse pasta 

Heldere bouillon van seizoensgroenten en hoevekip

Lamskroon met een persillade van groene kruiden, 
sausje van honing en tijm gebakken groenten 

en gebakken aardappeltjes

Dessert kwartet van het huis 

8 47,50

 Vismenu
Aanrader van de chef!

Halve kreeft met à la nage

Mosselsoepje met curry 

Kabeljauwhaasje, 
gewokte seizoengroenten 
en smeuïge kruidenpuree

Dessert te kiezen van de kaart

8 49,50

 Melimenu 2
Zwaardvis 

met een jus van paprika

Soepje van waterkers 
met gerookte zalm

Haasje van Duroc varken (licht gepekeld), 
Blackwell sausje hartige groentekrans 

en gratin van broccoli

Moelleux van chocolade 
met vanille-ijs

8 35,95

 Melimenu 3
Zeetongrol met scampi 

en puree van groene kruiden

Asperge soepje met garnaaltjes

Parelhoenfilet met tartiflette aardappelen, 
hartige groentekrans en druivensaus

Crème brulée van verse vanille 
(specialiteit van het huis)

8 37,50

 egetarische menu
Melanzane van mediterrane groenten 

en parmezaan

Gevulde paprika 
met quinoa en fetakaas

Dessert te kiezen van de kaart

8 29,95

Afhaaltraiteur

Hapjes & Tapas

Gezellige schotels

kaasschotels

Koude, warme & 
pastabuffetten

Diverse menu’s

Barbecue

Desserten

Feest of event in het vooruitzicht? 
Een receptie, barbecue of personeelsfeest is pas geslaagd 

als het met de juiste ingrediënten op de gepaste manier is voorbereid, 
en u en uw gasten er zorgeloos van kunnen genieten.

Melicatessen zorgt niet alleen voor een smaakvol buffet, maar indien 
gewenst ook voor borden, bestek, glazen en drank. Wij beschikken 

eveneens over een mobiel buffet dat schittert op elk event of tuinfeest.

Vraag naar onze cateringbrochure en wie weet staan wij op jouw feest!
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 Tapas (per persoon)

 Tapas schotel (vanaf 4 personen) .............................9,99
Trendy schotel voor op tafel te zetten met diverse soorten 
koude tapas, ideaal bij aperitieven of recepties.

 Tapas (vanaf 4 personen) .......................................12,50
Kleine voorgerechten te kiezen uit 3 stuks.

Koud
  Carpaccio van rundsfilet met parmezaan schilfers
  Vitello tonnato
  Tomaat mozzarella
  Parmaham met gebakken champignons en fleur de sel
  Cocktail van garnalen
  Tonijn met gemarineerde frisse groentjes
  Scampi’s met dipsausje (2 stuks)
  Gerechtje met mosseltjes dressing en krokante groentjes
  Bordje Seranno, chorizo en Manchego
  Kaasbordje tapas portie

Warm
  Scampi’s melicatessen
  Jacobsvruchten met Ricard en venkel
  Gehaktballetjes op Spaanse wijze
  Gevulde champignon
  Focaccia met kruiden, tomaat, parmezaan en mozzarella
  Focaccia met kruiden, mozzarella, olijven en ham
  Oester met champagnesaus en prei
  Pasta gerechtje met beukenzwammetjes en parmaham
  Vegi pasta gerechtje met courgette en aubergine
  Melanzane alla Parmigiana (vegi)
  Quiche melicatessen
  Gegratineerde mossel

 Hapjes en tapas
 Assortiment van 2 koude en 2 warme hapjes ..........4,50

Koud
 Mini glas ...................................................................2,25
 Tapas glas.................................................................3,50
  Tartaar gerookte zalm en komkommer
  Slaatje scampi wasabi
  Vitello Tonnato
  Carpaccio van Holstein
  Dadelbroodje met brie
  Tomaat Mozzarella
 Poké-bowl mini ........................................................2,75
   medium .................................................4,25
  vegi, chicken, beef, schrimp, beef/schrimp, chicken/krab, 
  grijze garnaal/krab, grijze garnaal, zeevruchten

Warm
  Empanada (Mexicaans ovenhapje) ................................1,40
  Minibouchée grijze garnaal ............................................1,85
  Mini-sint-jakobsschelpjes champagnesaus ..................1,65
  Mini-vol-au-vent ............................................................1,10
  Bladerdeeghapjes ..........................................................1,20
  Miniquiche .....................................................................1,35
  Miniworstenbroodjes .....................................................1,10
  Minikaasrolletjes ............................................................1,00

 Koude buffetten (per persoon)

 Breughelbuffet  .......................................................18,50
Huisbereide kipkap, boerenham, Franse bergsalami, gebakken 
kip, kalfskop, seizoenspaté, gehaktballetjes, witte en rode pens 
en boterhamspek. Dit geheel is voorzien van augurken, ajuintjes, 
pickels, mosterd en rauwkostsalades.

 Zalmschotel ............................................................18,95
Noorse zalm, tomaat garnaal, scampi en visterrine.

 Eenvoudig koud buffet ...........................................20,95
Noorse zalm, tomaat Monegasque (tonijn en kruiden), gebraad, 
rosbief en kipgarnituur, poké-bowl met kip en krab.

 Fijnproeversbuffet ...................................................24,95
Noorse zalm, tomaat garnaal, gelakte eendenborst, scampi, 
ham met meloen en varkensgebraad.

 Mediterraanse schotel ............................................24,95
Tomaat mozzarella, 3 soorten carpaccio, 
gevulde tomaat tonijn met groene kruiden, pasta pesto, 
2 uitgelezen kazen, gepofte aardappel met kruidenkaas en 
gerookte zalm.

 Normandische visschotel .......................................35,95
Noorse zalm, assortiment van gerookte vissoorten, 
gamba’s, tongrolletjes, rivierkreeftjes, tomaat garnaal 
en een vissuggestie van de chef.

 Buffet van de chef ..................................................28,95
Carpaccio van gemarineerde zalm, tomaat gevuld met tonijn en 
dragon, langoustines en scampi, gedroogde Black Angus beef, 
gebakken kippenbroodje, boerenham en meloen.

 Buffet de luxe .........................................................29,95
Gamba’s met kruidenolie, tomaat gevuld met rivierkreeft, tongrolletje 
omwikkeld met gerookte zalm, vitello tonato, gevulde Meli-schelp, 
spiesje van mozzarella en kerstomaat, Gandaham en mousse van 
eend en uienkonfijt.

 Al onze koude buffetten zijn voorzien van 
 aardappelsla, pastasalade, diverse soorten 
 salades, sauzen en brood.

 Warme buffetten (per persoon)

 Breughelbuffet (warm & koud) ................................18,99
Keuze uit 2 soorten stoemp (rodekool, wortel, savooi, 
zuurkool, wittekool, spinazie) gebakken spek, braadworst, 
bouletten in Luikse saus. Kipkap, witte en zwarte pensen, 
kalfskop, mosterd, pikkels, zilveruitjes en augurken.

 Optioneel ...............................................................+ 2,95
voor bij zuurkool: hammetjes en rookworst

 Warm buffetje 1 ......................................................21,99
Kip peperroomsaus, varkenshaasje champignon, zalmfilet 
met venkel en witte wijnsaus, gebakken aardappeltjes, 
puree, saladebar en Frans brood.

Optioneel diverse visgerechten te verkrijgen aan dagprijzen.

 Warm buffetje 2 ......................................................19,99
Stoofvlees op grootmoederswijze, wokje van kip, 
vol-au-vent, puree, gebakken aardappeltjes, saladebar en 
Frans brood.

Optioneel diverse visgerechten te verkrijgen aan dagprijzen.

 Italiaans feestbuffet (warm & koud) ........................24,95
Tomaat mozzarella, Italiaanse ham met meloen, 
3 soorten carpaccio van Italiaanse fijne vleeswaren, 
pizza naar keuze, pene van broccoli en zalm, pasta met 
tomaat en basilicum, papillot van pasta met Italiaanse ham, 
pasta 4 kazen, broodjes, salades en sauzen.

 Feestbuffet melicatessen (warm & koud) ...............30,95
Koud: tomaat met grijze garnaal, torentje van gekookte 
Noorse zalm, scampi’s en reuze gamba’s, opgevulde 
cilindertjes van komkommer met vissalade en gerookte 
zalm, kip pilloontjes, Ganda ham en meloen, varkensgebraad.

Warm - keuze uit 2 van onderstaande gerechten:
Cannelloni van schartong opgevuld met kruidenpuree
Parelhoenfilets met een sausje van  druiven
Kalkoenbrochette met Provençaalse saus
Konijn op grootmoeder’s wijze 
Varkenshaasjes champignons en witte wijn
Vispannetje met prei en beurre blanc
Zalm met Nantuasausje en rivierkreeftjes

Voorzien van een rijkelijk gevulde salade bar, koude sauzen 
en de keuze uit verse kroketten, puree, aardappelgratin of 
gebakken aardappeltjes met groene kruiden.

 Bourgondisch feestbuffet (warm & koud) ...............33,95
Torentje roze zalm, tomaat garnaal, vissalade van het huis, 
scampi’s, assortiment van gerookte vissoorten, gepocheerde 
zalm in witte wijn, zeewolf met prei en spinazie, varkenshaasje 
met mosterdsaus, kalkoen groene peper, salades, brood, 
sauzen, groentenkrans en aardappelbereiding.

 Pastabuffetten (per persoon)

 3 soorten ................................................................14,95

 4 soorten ................................................................15,95

 5 soorten ................................................................16,95

 Pasta Bella Italia .....................................................25,99
Voorgerecht geserveerd in tapas glaasjes:
2 soorten te kiezen:
   Vitello Tonnato
   Slaatje tomaat mozzarella
   Carpaccio met verse pesto en parmezaan

Hoofdgerecht: pastabuffet 
4 soorten te kiezen: lasagne, cannelloni gehakt, cannelloni 
ricotta, pasta asperge (seizoen), arrabiata, zalm fijne groenten, 
bolognaise, kip Napoli, ravioli Parmigiano, kaas en hesp, 
4 kazen, Pasta Polpette (gehaktballetjes), scampi 
(supplement + 3,50), pasta met mosselen (supplement + 2,50).

Dessert: Tiramisu

  Deze buffetten zijn voorzien van vers gemalen 
  kaas en brood. De soorten pasta’s en eventuele 
  warme levering zijn te bespreken.

 Onze pastabuffetten kunnen verrijkt worden met 
 onze pizza’s en kunnen ook als hapje of 
 voorgerecht aangeleverd worden.

 Broodschotels
 Gevuld molenbrood met 25 minisandwiches 
 Breughel .................................................................52,50

 Kaas........................................................................53,50

 Vis ...........................................................................57,50

 Ontbijtmand
 Ontbijtmand voor 2 personen.................................40,00

Vers fruit, chocoladebroodje, croissants, diverse broodjes, 
2 soorten kaas, 2 soorten beleg, huisbereide confituur, reep 
chocolade, vers fruitsap, choco, chocomelk.

Warme buffetten zijn te bestellen vanaf 15 personen, 
koude buffetten vanaf 4 personen.

Bain-maries, borden en bestek zijn bij ons beschikbaar.
Warme levering bespreekbaar.

 Gezellige schotels (per persoon)

 Teppanyaki .............................................................24,95
Voedselbereiding uit de Japanse keuken waarbij een 
ijzeren plaat in het midden van de tafel wordt gebruikt 
om stukjes vis, vlees of groenten op te bakken.

Eendenborst, ossenhaas, brochette teriyaki, scampi, gamba 
licht gemarineerde zalm, varkenshaasje, kippenspies met curry.

 Inclusief groenten om op de plaat te bakken.

 Groenteschotel .........................................................8,50
Aardappelsla, pastasalade, 3 soorten rauwkost, komkommer, 
tomatensalade, 3 koude sauzen en brood (kan ook in bakjes 
geserveerd).

 Melicatessen happenbuffet ....................................10,50
wraps, broodjes, poké bowls en salades (vraag naar onze 
smaken en suggesties)

 Barbecue (per persoon)

 WinterBBQ..............................................................27,50
Witte en rode pens, spare-ribs, licht gepekeld melkbiggetje,
gebraiseerd buikspek, winterse kippenspiesjes,
gevulde konijnen rug met rozemarijn

Dit wordt voorzien van winterse rauwkost en artisanale 
stampotten en warme sauzen

 BBQ concept Melicatessen (net iets anders) .............20,99
Moink-balls, bloemkoolbom, Ierse-ribeye, gelakte spare-ribs, 
zalm gember en limoen, gamba met chili-RUB 

 BBQ-pakket 1 .........................................................11,99
Kalkoenbrochette, gemarineerde spareribs, 
merguez en chipolata’s.

 BBQ-pakket 2 ...........................................................9,99
Gemarineerd spek, kalkoenlapjes, 
gemarineerde kotelet, souvlaki’s.

 BBQ-pakket 3 .........................................................13,99
Kippenbilletje, papillot van scampi groene kruiden, brochette 
van varkenshaasje, ribeye steak

 BBQ-pakket 4 .........................................................16,99
Thais kipspiesje, papillot van zeebaars, 
scampibrochette met limoen, kalfsspareribs 
licht gepekeld varkenshaasje.

 BBQ-pakket 5 .........................................................19,99
Gemarineerde gamba’s, lamskotelet, 
Simmentaeler entrecote, zalm met gember en limoen, 
gemarineerd kippenspiesje.

 Groenteschotel .........................................................8,50
Aardappelsla, pastasalade, 3 soorten rauwkost, komkommer, 
tomaat met honingdressing sauzen en brood.

 Warme sauzen (per kg) ...........................................16,99
Vissaussje, peperroomsaus, provençaalse saus

 Zuiderse groenten papillot........................................3,50

 Gepofte aardappel (per kg) ......................................7,50

 Kaasschotels (per persoon)

 5 soorten kaas ........................................................13,70

 6 soorten kaas  .......................................................14,70

 7 soorten kaas ........................................................15,70

 8 soorten kaas ........................................................16,70

 Luxe combinatie charcuterie ..................................17,70
5 soorten kaas en 5 soorten charcuterie.

 Luxe combinatie Breughel ......................................17,70
5 soorten kaas en Breughelspecialiteiten.

 Luxe combinatie kaas- en tapasschotel  ................19,95
5 soorten kaas, 5 soorten mediterraanse charcuterie in 
combinatie met olijven, gedroogde tomaten, peppadew, 
grissini, tapenade en andere smaakmakers.

 Kaas- of tapasbordje als dessert .............................7,99

 Extra’s:
  Notenbrood ...................................................................3,85
  Fruitbrood met abrikoos, pruim en pijnboompitten .......4,85

  Al de kaasschotels zijn voorzien van noten, 
  rozijnen, vers fruit, brood en confituren.

 Desserten (per persoon)

 Chocolademousse ...................................................4,00

 Combinatie van witte en bruine chocolade ..............4,25

 Witte chocolade en gezouten karamel .....................4,50
met geroosterde pompoenpitten

 Witte chocolade met speculoos ...............................4,25

 Tiramisu ....................................................................4,25

 Créme brûlée met verse vanille ................................4,50

 Soepje van rood fruit  ...............................................4,50
Basilicum, crème van limoen, rood fruit.

 Moelleux van chocolade met vanille-ijs ....................6,00

 Dessert kwartet ........................................................7,50
4 soorten desserten van het huis.

 Dessertenbuffet melicatessen .................................9,99
Vanaf 15 personen.

 Desserten op bord gedresseerd .............................+2,00

Kreeftbereidingen en eventueel andere suggesties, 
seizoensmenu’s, andere koude en warme buffetten, 

recepties, communies, doopsels, seminaries, enz. 
zijn steeds te bespreken.



 Tapas (per persoon)

 Tapas schotel (vanaf 4 personen) .............................9,99
Trendy schotel voor op tafel te zetten met diverse soorten 
koude tapas, ideaal bij aperitieven of recepties.

 Tapas (vanaf 4 personen) .......................................12,50
Kleine voorgerechten te kiezen uit 3 stuks.

Koud
  Carpaccio van rundsfilet met parmezaan schilfers
  Vitello tonnato
  Tomaat mozzarella
  Parmaham met gebakken champignons en fleur de sel
  Cocktail van garnalen
  Tonijn met gemarineerde frisse groentjes
  Scampi’s met dipsausje (2 stuks)
  Gerechtje met mosseltjes dressing en krokante groentjes
  Bordje Seranno, chorizo en Manchego
  Kaasbordje tapas portie

Warm
  Scampi’s melicatessen
  Jacobsvruchten met Ricard en venkel
  Gehaktballetjes op Spaanse wijze
  Gevulde champignon
  Focaccia met kruiden, tomaat, parmezaan en mozzarella
  Focaccia met kruiden, mozzarella, olijven en ham
  Oester met champagnesaus en prei
  Pasta gerechtje met beukenzwammetjes en parmaham
  Vegi pasta gerechtje met courgette en aubergine
  Melanzane alla Parmigiana (vegi)
  Quiche melicatessen
  Gegratineerde mossel

 Hapjes en tapas
 Assortiment van 2 koude en 2 warme hapjes ..........4,50

Koud
 Mini glas ...................................................................2,25
 Tapas glas.................................................................3,50
  Tartaar gerookte zalm en komkommer
  Slaatje scampi wasabi
  Vitello Tonnato
  Carpaccio van Holstein
  Dadelbroodje met brie
  Tomaat Mozzarella
 Poké-bowl mini ........................................................2,75
   medium .................................................4,25
  vegi, chicken, beef, schrimp, beef/schrimp, chicken/krab, 
  grijze garnaal/krab, grijze garnaal, zeevruchten

Warm
  Empanada (Mexicaans ovenhapje) ................................1,40
  Minibouchée grijze garnaal ............................................1,85
  Mini-sint-jakobsschelpjes champagnesaus ..................1,65
  Mini-vol-au-vent ............................................................1,10
  Bladerdeeghapjes ..........................................................1,20
  Miniquiche .....................................................................1,35
  Miniworstenbroodjes .....................................................1,10
  Minikaasrolletjes ............................................................1,00

 Koude buffetten (per persoon)

 Breughelbuffet  .......................................................18,50
Huisbereide kipkap, boerenham, Franse bergsalami, gebakken 
kip, kalfskop, seizoenspaté, gehaktballetjes, witte en rode pens 
en boterhamspek. Dit geheel is voorzien van augurken, ajuintjes, 
pickels, mosterd en rauwkostsalades.

 Zalmschotel ............................................................18,95
Noorse zalm, tomaat garnaal, scampi en visterrine.

 Eenvoudig koud buffet ...........................................20,95
Noorse zalm, tomaat Monegasque (tonijn en kruiden), gebraad, 
rosbief en kipgarnituur, poké-bowl met kip en krab.

 Fijnproeversbuffet ...................................................24,95
Noorse zalm, tomaat garnaal, gelakte eendenborst, scampi, 
ham met meloen en varkensgebraad.

 Mediterraanse schotel ............................................24,95
Tomaat mozzarella, 3 soorten carpaccio, 
gevulde tomaat tonijn met groene kruiden, pasta pesto, 
2 uitgelezen kazen, gepofte aardappel met kruidenkaas en 
gerookte zalm.

 Normandische visschotel .......................................35,95
Noorse zalm, assortiment van gerookte vissoorten, 
gamba’s, tongrolletjes, rivierkreeftjes, tomaat garnaal 
en een vissuggestie van de chef.

 Buffet van de chef ..................................................28,95
Carpaccio van gemarineerde zalm, tomaat gevuld met tonijn en 
dragon, langoustines en scampi, gedroogde Black Angus beef, 
gebakken kippenbroodje, boerenham en meloen.

 Buffet de luxe .........................................................29,95
Gamba’s met kruidenolie, tomaat gevuld met rivierkreeft, tongrolletje 
omwikkeld met gerookte zalm, vitello tonato, gevulde Meli-schelp, 
spiesje van mozzarella en kerstomaat, Gandaham en mousse van 
eend en uienkonfijt.

 Al onze koude buffetten zijn voorzien van 
 aardappelsla, pastasalade, diverse soorten 
 salades, sauzen en brood.

 Warme buffetten (per persoon)

 Breughelbuffet (warm & koud) ................................18,99
Keuze uit 2 soorten stoemp (rodekool, wortel, savooi, 
zuurkool, wittekool, spinazie) gebakken spek, braadworst, 
bouletten in Luikse saus. Kipkap, witte en zwarte pensen, 
kalfskop, mosterd, pikkels, zilveruitjes en augurken.

 Optioneel ...............................................................+ 2,95
voor bij zuurkool: hammetjes en rookworst

 Warm buffetje 1 ......................................................21,99
Kip peperroomsaus, varkenshaasje champignon, zalmfilet 
met venkel en witte wijnsaus, gebakken aardappeltjes, 
puree, saladebar en Frans brood.

Optioneel diverse visgerechten te verkrijgen aan dagprijzen.

 Warm buffetje 2 ......................................................19,99
Stoofvlees op grootmoederswijze, wokje van kip, 
vol-au-vent, puree, gebakken aardappeltjes, saladebar en 
Frans brood.

Optioneel diverse visgerechten te verkrijgen aan dagprijzen.

 Italiaans feestbuffet (warm & koud) ........................24,95
Tomaat mozzarella, Italiaanse ham met meloen, 
3 soorten carpaccio van Italiaanse fijne vleeswaren, 
pizza naar keuze, pene van broccoli en zalm, pasta met 
tomaat en basilicum, papillot van pasta met Italiaanse ham, 
pasta 4 kazen, broodjes, salades en sauzen.

 Feestbuffet melicatessen (warm & koud) ...............30,95
Koud: tomaat met grijze garnaal, torentje van gekookte 
Noorse zalm, scampi’s en reuze gamba’s, opgevulde 
cilindertjes van komkommer met vissalade en gerookte 
zalm, kip pilloontjes, Ganda ham en meloen, varkensgebraad.

Warm - keuze uit 2 van onderstaande gerechten:
Cannelloni van schartong opgevuld met kruidenpuree
Parelhoenfilets met een sausje van  druiven
Kalkoenbrochette met Provençaalse saus
Konijn op grootmoeder’s wijze 
Varkenshaasjes champignons en witte wijn
Vispannetje met prei en beurre blanc
Zalm met Nantuasausje en rivierkreeftjes

Voorzien van een rijkelijk gevulde salade bar, koude sauzen 
en de keuze uit verse kroketten, puree, aardappelgratin of 
gebakken aardappeltjes met groene kruiden.

 Bourgondisch feestbuffet (warm & koud) ...............33,95
Torentje roze zalm, tomaat garnaal, vissalade van het huis, 
scampi’s, assortiment van gerookte vissoorten, gepocheerde 
zalm in witte wijn, zeewolf met prei en spinazie, varkenshaasje 
met mosterdsaus, kalkoen groene peper, salades, brood, 
sauzen, groentenkrans en aardappelbereiding.

 Pastabuffetten (per persoon)

 3 soorten ................................................................14,95

 4 soorten ................................................................15,95

 5 soorten ................................................................16,95

 Pasta Bella Italia .....................................................25,99
Voorgerecht geserveerd in tapas glaasjes:
2 soorten te kiezen:
   Vitello Tonnato
   Slaatje tomaat mozzarella
   Carpaccio met verse pesto en parmezaan

Hoofdgerecht: pastabuffet 
4 soorten te kiezen: lasagne, cannelloni gehakt, cannelloni 
ricotta, pasta asperge (seizoen), arrabiata, zalm fijne groenten, 
bolognaise, kip Napoli, ravioli Parmigiano, kaas en hesp, 
4 kazen, Pasta Polpette (gehaktballetjes), scampi 
(supplement + 3,50), pasta met mosselen (supplement + 2,50).

Dessert: Tiramisu

  Deze buffetten zijn voorzien van vers gemalen 
  kaas en brood. De soorten pasta’s en eventuele 
  warme levering zijn te bespreken.

 Onze pastabuffetten kunnen verrijkt worden met 
 onze pizza’s en kunnen ook als hapje of 
 voorgerecht aangeleverd worden.

 Broodschotels
 Gevuld molenbrood met 25 minisandwiches 
 Breughel .................................................................52,50

 Kaas........................................................................53,50

 Vis ...........................................................................57,50

 Ontbijtmand
 Ontbijtmand voor 2 personen.................................40,00

Vers fruit, chocoladebroodje, croissants, diverse broodjes, 
2 soorten kaas, 2 soorten beleg, huisbereide confituur, reep 
chocolade, vers fruitsap, choco, chocomelk.

Warme buffetten zijn te bestellen vanaf 15 personen, 
koude buffetten vanaf 4 personen.

Bain-maries, borden en bestek zijn bij ons beschikbaar.
Warme levering bespreekbaar.

 Gezellige schotels (per persoon)

 Teppanyaki .............................................................24,95
Voedselbereiding uit de Japanse keuken waarbij een 
ijzeren plaat in het midden van de tafel wordt gebruikt 
om stukjes vis, vlees of groenten op te bakken.

Eendenborst, ossenhaas, brochette teriyaki, scampi, gamba 
licht gemarineerde zalm, varkenshaasje, kippenspies met curry.

 Inclusief groenten om op de plaat te bakken.

 Groenteschotel .........................................................8,50
Aardappelsla, pastasalade, 3 soorten rauwkost, komkommer, 
tomatensalade, 3 koude sauzen en brood (kan ook in bakjes 
geserveerd).

 Melicatessen happenbuffet ....................................10,50
wraps, broodjes, poké bowls en salades (vraag naar onze 
smaken en suggesties)

 Barbecue (per persoon)

 WinterBBQ..............................................................27,50
Witte en rode pens, spare-ribs, licht gepekeld melkbiggetje,
gebraiseerd buikspek, winterse kippenspiesjes,
gevulde konijnen rug met rozemarijn

Dit wordt voorzien van winterse rauwkost en artisanale 
stampotten en warme sauzen

 BBQ concept Melicatessen (net iets anders) .............20,99
Moink-balls, bloemkoolbom, Ierse-ribeye, gelakte spare-ribs, 
zalm gember en limoen, gamba met chili-RUB 

 BBQ-pakket 1 .........................................................11,99
Kalkoenbrochette, gemarineerde spareribs, 
merguez en chipolata’s.

 BBQ-pakket 2 ...........................................................9,99
Gemarineerd spek, kalkoenlapjes, 
gemarineerde kotelet, souvlaki’s.

 BBQ-pakket 3 .........................................................13,99
Kippenbilletje, papillot van scampi groene kruiden, brochette 
van varkenshaasje, ribeye steak

 BBQ-pakket 4 .........................................................16,99
Thais kipspiesje, papillot van zeebaars, 
scampibrochette met limoen, kalfsspareribs 
licht gepekeld varkenshaasje.

 BBQ-pakket 5 .........................................................19,99
Gemarineerde gamba’s, lamskotelet, 
Simmentaeler entrecote, zalm met gember en limoen, 
gemarineerd kippenspiesje.

 Groenteschotel .........................................................8,50
Aardappelsla, pastasalade, 3 soorten rauwkost, komkommer, 
tomaat met honingdressing sauzen en brood.

 Warme sauzen (per kg) ...........................................16,99
Vissaussje, peperroomsaus, provençaalse saus

 Zuiderse groenten papillot........................................3,50

 Gepofte aardappel (per kg) ......................................7,50

 Kaasschotels (per persoon)

 5 soorten kaas ........................................................13,70

 6 soorten kaas  .......................................................14,70

 7 soorten kaas ........................................................15,70

 8 soorten kaas ........................................................16,70

 Luxe combinatie charcuterie ..................................17,70
5 soorten kaas en 5 soorten charcuterie.

 Luxe combinatie Breughel ......................................17,70
5 soorten kaas en Breughelspecialiteiten.

 Luxe combinatie kaas- en tapasschotel  ................19,95
5 soorten kaas, 5 soorten mediterraanse charcuterie in 
combinatie met olijven, gedroogde tomaten, peppadew, 
grissini, tapenade en andere smaakmakers.

 Kaas- of tapasbordje als dessert .............................7,99

 Extra’s:
  Notenbrood ...................................................................3,85
  Fruitbrood met abrikoos, pruim en pijnboompitten .......4,85

  Al de kaasschotels zijn voorzien van noten, 
  rozijnen, vers fruit, brood en confituren.

 Desserten (per persoon)

 Chocolademousse ...................................................4,00

 Combinatie van witte en bruine chocolade ..............4,25

 Witte chocolade en gezouten karamel .....................4,50
met geroosterde pompoenpitten

 Witte chocolade met speculoos ...............................4,25

 Tiramisu ....................................................................4,25

 Créme brûlée met verse vanille ................................4,50

 Soepje van rood fruit  ...............................................4,50
Basilicum, crème van limoen, rood fruit.

 Moelleux van chocolade met vanille-ijs ....................6,00

 Dessert kwartet ........................................................7,50
4 soorten desserten van het huis.

 Dessertenbuffet melicatessen .................................9,99
Vanaf 15 personen.

 Desserten op bord gedresseerd .............................+2,00

Kreeftbereidingen en eventueel andere suggesties, 
seizoensmenu’s, andere koude en warme buffetten, 

recepties, communies, doopsels, seminaries, enz. 
zijn steeds te bespreken.



 Tapas (per persoon)

 Tapas schotel (vanaf 4 personen) .............................9,99
Trendy schotel voor op tafel te zetten met diverse soorten 
koude tapas, ideaal bij aperitieven of recepties.

 Tapas (vanaf 4 personen) .......................................12,50
Kleine voorgerechten te kiezen uit 3 stuks.

Koud
  Carpaccio van rundsfilet met parmezaan schilfers
  Vitello tonnato
  Tomaat mozzarella
  Parmaham met gebakken champignons en fleur de sel
  Cocktail van garnalen
  Tonijn met gemarineerde frisse groentjes
  Scampi’s met dipsausje (2 stuks)
  Gerechtje met mosseltjes dressing en krokante groentjes
  Bordje Seranno, chorizo en Manchego
  Kaasbordje tapas portie

Warm
  Scampi’s melicatessen
  Jacobsvruchten met Ricard en venkel
  Gehaktballetjes op Spaanse wijze
  Gevulde champignon
  Focaccia met kruiden, tomaat, parmezaan en mozzarella
  Focaccia met kruiden, mozzarella, olijven en ham
  Oester met champagnesaus en prei
  Pasta gerechtje met beukenzwammetjes en parmaham
  Vegi pasta gerechtje met courgette en aubergine
  Melanzane alla Parmigiana (vegi)
  Quiche melicatessen
  Gegratineerde mossel

 Hapjes en tapas
 Assortiment van 2 koude en 2 warme hapjes ..........4,50

Koud
 Mini glas ...................................................................2,25
 Tapas glas.................................................................3,50
  Tartaar gerookte zalm en komkommer
  Slaatje scampi wasabi
  Vitello Tonnato
  Carpaccio van Holstein
  Dadelbroodje met brie
  Tomaat Mozzarella
 Poké-bowl mini ........................................................2,75
   medium .................................................4,25
  vegi, chicken, beef, schrimp, beef/schrimp, chicken/krab, 
  grijze garnaal/krab, grijze garnaal, zeevruchten

Warm
  Empanada (Mexicaans ovenhapje) ................................1,40
  Minibouchée grijze garnaal ............................................1,85
  Mini-sint-jakobsschelpjes champagnesaus ..................1,65
  Mini-vol-au-vent ............................................................1,10
  Bladerdeeghapjes ..........................................................1,20
  Miniquiche .....................................................................1,35
  Miniworstenbroodjes .....................................................1,10
  Minikaasrolletjes ............................................................1,00

 Koude buffetten (per persoon)

 Breughelbuffet  .......................................................18,50
Huisbereide kipkap, boerenham, Franse bergsalami, gebakken 
kip, kalfskop, seizoenspaté, gehaktballetjes, witte en rode pens 
en boterhamspek. Dit geheel is voorzien van augurken, ajuintjes, 
pickels, mosterd en rauwkostsalades.

 Zalmschotel ............................................................18,95
Noorse zalm, tomaat garnaal, scampi en visterrine.

 Eenvoudig koud buffet ...........................................20,95
Noorse zalm, tomaat Monegasque (tonijn en kruiden), gebraad, 
rosbief en kipgarnituur, poké-bowl met kip en krab.

 Fijnproeversbuffet ...................................................24,95
Noorse zalm, tomaat garnaal, gelakte eendenborst, scampi, 
ham met meloen en varkensgebraad.

 Mediterraanse schotel ............................................24,95
Tomaat mozzarella, 3 soorten carpaccio, 
gevulde tomaat tonijn met groene kruiden, pasta pesto, 
2 uitgelezen kazen, gepofte aardappel met kruidenkaas en 
gerookte zalm.

 Normandische visschotel .......................................35,95
Noorse zalm, assortiment van gerookte vissoorten, 
gamba’s, tongrolletjes, rivierkreeftjes, tomaat garnaal 
en een vissuggestie van de chef.

 Buffet van de chef ..................................................28,95
Carpaccio van gemarineerde zalm, tomaat gevuld met tonijn en 
dragon, langoustines en scampi, gedroogde Black Angus beef, 
gebakken kippenbroodje, boerenham en meloen.

 Buffet de luxe .........................................................29,95
Gamba’s met kruidenolie, tomaat gevuld met rivierkreeft, tongrolletje 
omwikkeld met gerookte zalm, vitello tonato, gevulde Meli-schelp, 
spiesje van mozzarella en kerstomaat, Gandaham en mousse van 
eend en uienkonfijt.

 Al onze koude buffetten zijn voorzien van 
 aardappelsla, pastasalade, diverse soorten 
 salades, sauzen en brood.

 Warme buffetten (per persoon)

 Breughelbuffet (warm & koud) ................................18,99
Keuze uit 2 soorten stoemp (rodekool, wortel, savooi, 
zuurkool, wittekool, spinazie) gebakken spek, braadworst, 
bouletten in Luikse saus. Kipkap, witte en zwarte pensen, 
kalfskop, mosterd, pikkels, zilveruitjes en augurken.

 Optioneel ...............................................................+ 2,95
voor bij zuurkool: hammetjes en rookworst

 Warm buffetje 1 ......................................................21,99
Kip peperroomsaus, varkenshaasje champignon, zalmfilet 
met venkel en witte wijnsaus, gebakken aardappeltjes, 
puree, saladebar en Frans brood.

Optioneel diverse visgerechten te verkrijgen aan dagprijzen.

 Warm buffetje 2 ......................................................19,99
Stoofvlees op grootmoederswijze, wokje van kip, 
vol-au-vent, puree, gebakken aardappeltjes, saladebar en 
Frans brood.

Optioneel diverse visgerechten te verkrijgen aan dagprijzen.

 Italiaans feestbuffet (warm & koud) ........................24,95
Tomaat mozzarella, Italiaanse ham met meloen, 
3 soorten carpaccio van Italiaanse fijne vleeswaren, 
pizza naar keuze, pene van broccoli en zalm, pasta met 
tomaat en basilicum, papillot van pasta met Italiaanse ham, 
pasta 4 kazen, broodjes, salades en sauzen.

 Feestbuffet melicatessen (warm & koud) ...............30,95
Koud: tomaat met grijze garnaal, torentje van gekookte 
Noorse zalm, scampi’s en reuze gamba’s, opgevulde 
cilindertjes van komkommer met vissalade en gerookte 
zalm, kip pilloontjes, Ganda ham en meloen, varkensgebraad.

Warm - keuze uit 2 van onderstaande gerechten:
Cannelloni van schartong opgevuld met kruidenpuree
Parelhoenfilets met een sausje van  druiven
Kalkoenbrochette met Provençaalse saus
Konijn op grootmoeder’s wijze 
Varkenshaasjes champignons en witte wijn
Vispannetje met prei en beurre blanc
Zalm met Nantuasausje en rivierkreeftjes

Voorzien van een rijkelijk gevulde salade bar, koude sauzen 
en de keuze uit verse kroketten, puree, aardappelgratin of 
gebakken aardappeltjes met groene kruiden.

 Bourgondisch feestbuffet (warm & koud) ...............33,95
Torentje roze zalm, tomaat garnaal, vissalade van het huis, 
scampi’s, assortiment van gerookte vissoorten, gepocheerde 
zalm in witte wijn, zeewolf met prei en spinazie, varkenshaasje 
met mosterdsaus, kalkoen groene peper, salades, brood, 
sauzen, groentenkrans en aardappelbereiding.

 Pastabuffetten (per persoon)

 3 soorten ................................................................14,95

 4 soorten ................................................................15,95

 5 soorten ................................................................16,95

 Pasta Bella Italia .....................................................25,99
Voorgerecht geserveerd in tapas glaasjes:
2 soorten te kiezen:
   Vitello Tonnato
   Slaatje tomaat mozzarella
   Carpaccio met verse pesto en parmezaan

Hoofdgerecht: pastabuffet 
4 soorten te kiezen: lasagne, cannelloni gehakt, cannelloni 
ricotta, pasta asperge (seizoen), arrabiata, zalm fijne groenten, 
bolognaise, kip Napoli, ravioli Parmigiano, kaas en hesp, 
4 kazen, Pasta Polpette (gehaktballetjes), scampi 
(supplement + 3,50), pasta met mosselen (supplement + 2,50).

Dessert: Tiramisu

  Deze buffetten zijn voorzien van vers gemalen 
  kaas en brood. De soorten pasta’s en eventuele 
  warme levering zijn te bespreken.

 Onze pastabuffetten kunnen verrijkt worden met 
 onze pizza’s en kunnen ook als hapje of 
 voorgerecht aangeleverd worden.

 Broodschotels
 Gevuld molenbrood met 25 minisandwiches 
 Breughel .................................................................52,50

 Kaas........................................................................53,50

 Vis ...........................................................................57,50

 Ontbijtmand
 Ontbijtmand voor 2 personen.................................40,00

Vers fruit, chocoladebroodje, croissants, diverse broodjes, 
2 soorten kaas, 2 soorten beleg, huisbereide confituur, reep 
chocolade, vers fruitsap, choco, chocomelk.

Warme buffetten zijn te bestellen vanaf 15 personen, 
koude buffetten vanaf 4 personen.

Bain-maries, borden en bestek zijn bij ons beschikbaar.
Warme levering bespreekbaar.

 Gezellige schotels (per persoon)

 Teppanyaki .............................................................24,95
Voedselbereiding uit de Japanse keuken waarbij een 
ijzeren plaat in het midden van de tafel wordt gebruikt 
om stukjes vis, vlees of groenten op te bakken.

Eendenborst, ossenhaas, brochette teriyaki, scampi, gamba 
licht gemarineerde zalm, varkenshaasje, kippenspies met curry.

 Inclusief groenten om op de plaat te bakken.

 Groenteschotel .........................................................8,50
Aardappelsla, pastasalade, 3 soorten rauwkost, komkommer, 
tomatensalade, 3 koude sauzen en brood (kan ook in bakjes 
geserveerd).

 Melicatessen happenbuffet ....................................10,50
wraps, broodjes, poké bowls en salades (vraag naar onze 
smaken en suggesties)

 Barbecue (per persoon)

 WinterBBQ..............................................................27,50
Witte en rode pens, spare-ribs, licht gepekeld melkbiggetje,
gebraiseerd buikspek, winterse kippenspiesjes,
gevulde konijnen rug met rozemarijn

Dit wordt voorzien van winterse rauwkost en artisanale 
stampotten en warme sauzen

 BBQ concept Melicatessen (net iets anders) .............20,99
Moink-balls, bloemkoolbom, Ierse-ribeye, gelakte spare-ribs, 
zalm gember en limoen, gamba met chili-RUB 

 BBQ-pakket 1 .........................................................11,99
Kalkoenbrochette, gemarineerde spareribs, 
merguez en chipolata’s.

 BBQ-pakket 2 ...........................................................9,99
Gemarineerd spek, kalkoenlapjes, 
gemarineerde kotelet, souvlaki’s.

 BBQ-pakket 3 .........................................................13,99
Kippenbilletje, papillot van scampi groene kruiden, brochette 
van varkenshaasje, ribeye steak

 BBQ-pakket 4 .........................................................16,99
Thais kipspiesje, papillot van zeebaars, 
scampibrochette met limoen, kalfsspareribs 
licht gepekeld varkenshaasje.

 BBQ-pakket 5 .........................................................19,99
Gemarineerde gamba’s, lamskotelet, 
Simmentaeler entrecote, zalm met gember en limoen, 
gemarineerd kippenspiesje.

 Groenteschotel .........................................................8,50
Aardappelsla, pastasalade, 3 soorten rauwkost, komkommer, 
tomaat met honingdressing sauzen en brood.

 Warme sauzen (per kg) ...........................................16,99
Vissaussje, peperroomsaus, provençaalse saus

 Zuiderse groenten papillot........................................3,50

 Gepofte aardappel (per kg) ......................................7,50

 Kaasschotels (per persoon)

 5 soorten kaas ........................................................13,70

 6 soorten kaas  .......................................................14,70

 7 soorten kaas ........................................................15,70

 8 soorten kaas ........................................................16,70

 Luxe combinatie charcuterie ..................................17,70
5 soorten kaas en 5 soorten charcuterie.

 Luxe combinatie Breughel ......................................17,70
5 soorten kaas en Breughelspecialiteiten.

 Luxe combinatie kaas- en tapasschotel  ................19,95
5 soorten kaas, 5 soorten mediterraanse charcuterie in 
combinatie met olijven, gedroogde tomaten, peppadew, 
grissini, tapenade en andere smaakmakers.

 Kaas- of tapasbordje als dessert .............................7,99

 Extra’s:
  Notenbrood ...................................................................3,85
  Fruitbrood met abrikoos, pruim en pijnboompitten .......4,85

  Al de kaasschotels zijn voorzien van noten, 
  rozijnen, vers fruit, brood en confituren.

 Desserten (per persoon)

 Chocolademousse ...................................................4,00

 Combinatie van witte en bruine chocolade ..............4,25

 Witte chocolade en gezouten karamel .....................4,50
met geroosterde pompoenpitten

 Witte chocolade met speculoos ...............................4,25

 Tiramisu ....................................................................4,25

 Créme brûlée met verse vanille ................................4,50

 Soepje van rood fruit  ...............................................4,50
Basilicum, crème van limoen, rood fruit.

 Moelleux van chocolade met vanille-ijs ....................6,00

 Dessert kwartet ........................................................7,50
4 soorten desserten van het huis.

 Dessertenbuffet melicatessen .................................9,99
Vanaf 15 personen.

 Desserten op bord gedresseerd .............................+2,00

Kreeftbereidingen en eventueel andere suggesties, 
seizoensmenu’s, andere koude en warme buffetten, 

recepties, communies, doopsels, seminaries, enz. 
zijn steeds te bespreken.



Bilzersteenweg 440  |  3700 Tongeren  |  T 012 23 83 26  |  F 012 23 83 25
www.melicatessen.be  |  info@melicatessen.be  |   www.facebook.com/melicatessentongeren

Maandag gesloten  |  Dinsdag t/m zaterdag: 8.00u tot 18.00u  |  Zondag: 8.00u tot 12.00u

Groenten en Fruit

BELGIUMSINCE 1920

European Fine Food Traders

Met dank aan:

 Melimenu 1
Oosterse salade van scampi en sesam

Dagsoepje 

Kalkoen medaillon 
met peper-champignonsaus, 
waaier van seizoengroenten 

en aardappelkroketten

Fantasie van witte en zwarte chocolade

8 27,95

 Melimenu 4
Zeebaars en reuze gamba 

met verse pasta 

Heldere bouillon van seizoensgroenten en hoevekip

Lamskroon met een persillade van groene kruiden, 
sausje van honing en tijm gebakken groenten 

en gebakken aardappeltjes

Dessert kwartet van het huis 

8 47,50

 Vismenu
Aanrader van de chef!

Halve kreeft met à la nage

Mosselsoepje met curry 

Kabeljauwhaasje, 
gewokte seizoengroenten 
en smeuïge kruidenpuree

Dessert te kiezen van de kaart

8 49,50

 Melimenu 2
Zwaardvis 

met een jus van paprika

Soepje van waterkers 
met gerookte zalm

Haasje van Duroc varken (licht gepekeld), 
Blackwell sausje hartige groentekrans 

en gratin van broccoli

Moelleux van chocolade 
met vanille-ijs

8 35,95

 Melimenu 3
Zeetongrol met scampi 

en puree van groene kruiden

Asperge soepje met garnaaltjes

Parelhoenfilet met tartiflette aardappelen, 
hartige groentekrans en druivensaus

Crème brulée van verse vanille 
(specialiteit van het huis)

8 37,50

 egetarische menu
Melanzane van mediterrane groenten 

en parmezaan

Gevulde paprika 
met quinoa en fetakaas

Dessert te kiezen van de kaart

8 29,95

Afhaaltraiteur

Hapjes & Tapas

Gezellige schotels

kaasschotels

Koude, warme & 
pastabuffetten

Diverse menu’s

Barbecue

Desserten

Feest of event in het vooruitzicht? 
Een receptie, barbecue of personeelsfeest is pas geslaagd 

als het met de juiste ingrediënten op de gepaste manier is voorbereid, 
en u en uw gasten er zorgeloos van kunnen genieten.

Melicatessen zorgt niet alleen voor een smaakvol buffet, maar indien 
gewenst ook voor borden, bestek, glazen en drank. Wij beschikken 

eveneens over een mobiel buffet dat schittert op elk event of tuinfeest.

Vraag naar onze cateringbrochure en wie weet staan wij op jouw feest!


