
   

 

 

BEENHOUWERIJ – TRAITEUR                              Naam: ………………………………...  

PRIKKEN BVBA  www.prikkenbvba.be                   Adres: ………………………………... 

EINDESTRAAT 2                                                        Telefoon: …………………………….. 

3650 ROTEM                                                                Datum afhaling: ……………………... 

TEL. : 089 / 755082                                                       Tijdstip: ………………………………                                                                                        

 

BEREIDE FEESTMAALTIJD. 
 

U kan uw feestmaaltijd zelf samenstellen door uw keuze te maken uit volgende gerechten. 

 

APERITIEFHAPJES.                 AANTAL 

 

- Mini zakouskis         0,65 €/st.  x …… = ………… 

- Mini worstenbroodje           0,80 €/st.  x …… = ………… 

- Worstenbroodje groot        2,50 €/st.  x …… = ………… 

 

VOORGERECHT. 

 

- Zalmcoupe v/h huis        8,00 €/st.  x …… = ………… 

- St.-Jacobsschelp prestige           9,95 €/st.  x …… = ………… 

- Vol-au-vent      19,95 €/kg.  x …… = ………… 

 

VERSE SOEP. 

 

- Tomatenroom soep     5,00 €/liter.  x …… = ………… 

- Aspergeroom soep    5,00 €/liter.  x …… = ………… 

 

 

HOOFDGERECHTEN. 

VLEES. 

 

- Varkenshaasje Jagersaus   10,95 €/persoon. x …… = ………… 

- Kalkoenrollade champignonsaus   10,95 €/persoon. x …… = ………… 

- Rosbiefgebraad met bruine vleessaus  12,95 €/persoon. x …… = ………… 

 

VIS. 
 

- Tongrolletjes in kreeftensaus   13,95 €/persoon. x …… = ………… 

 

FRUIT. 

 

- Appeltjes met veenbessen   1,50 €/stuk.  x …… = ………… 

 

GROENTEN. 

 

- Boontjes in spek, Witloof, Parijse wortelen.     6,00 €/persoon.  x …… = ………… 

 

Bij al deze gerechten zijn volgende aardappelproducten te verkrijgen: 

- Kroketten ( diepvries )     3,50 €/zak.  x …… = ………… 

- Frieten  ( diepvries )      4,55 €/zak.  x …… = ………… 

- Frieten dun ( diepvries )     4,75 €/zak.  x …… = ………… 

- Verse aardappelgratin        7,00 €/kg.  x …… = ………… 

- Verse kroketten      0,40 €/st.  x …… = ………… 

 

 

DESSERT. 

 

- Chocomousse van het huis        5,00 €/st.          x …… = ………… 

- Tiramisu speculaas                      5,00 €/st.  x …… = ………… 

 

 

 

http://www.prikkenbvba.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

Ook te verkrijgen ( op bestelling ):   Koude zalmschotels       

                                         Kaas- en vleesschotels met fruit 

      Gourmet/steengrill schotels 

        Fondueschotels 

                                             

       

In de winkel of op www.prikkenbvba.be  kan u vrijblijvend prijslijsten verkrijgen. 

 

VOOR KERSTMIS EN NIEUWJAAR:  

BESTELLEN VOOR ZONDAG 11 DECEMBER 2022. 

 

NA DEZE DATUM WORDEN GEEN BESTELLINGEN MEER 

AANGENOMEN. 

 

 

 
OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN: 

 

Woensdag 21 december open van 08u00 tot 18u00. 

Donderdag 22 december open van 08u00 tot 18u00. 

Vrijdag 23 december open van 08u00 tot 18u00. 

Zaterdag 24 december open van 08u00 tot 16u00. 

Zondag 25 december GESLOTEN. ( afhalen mogelijk tussen 10u00 en 12u00.) 

Maandag 26 december GESLOTEN. 

Dinsdag 27 december GESLOTEN. 

Woensdag 28 december open van 08u00 tot 18u00. 

Donderdag 29 december open van 08u00 tot 18u00. 

Vrijdag 30 december open van 08u00 tot 18u00 

Zaterdag 31 december open van 08u00 tot 16u00. 

!!! ZONDAG 1 JANUARI T/M WOENSDAG 4 JANUARI GESLOTEN !!! 

Donderdag 5 januari zijn wij terug open !!! 

 

 

!!! WIJ WENSEN U EEN VROLIJK KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR !!! 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.prikkenbvba.be/

