
 
 

 
 

 

ONZE DAGSCHOTELS 
 

Bestellen kan, liefst minimum 2 à 3 
dagen op voorhand. 

Wij bereiden alles VERS  
in EIGEN KEUKEN 

 
Tel 050/20.15.46 

info@bvbadecraemer.be 
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ONZE DAGSCHOTELS 
 

*ter info 
(1v)(2v)en(3v) = schotels bestaande uit respectievelijk 1 vak, 2 vakken of 3 vakken 
Alle schotels zijn verpakt onder beschermende atmosfeer en bewaren minimum 6 
dagen in koeling max 7°C 
 
ALLES WORDT VERS IN EIGEN KEUKEN BEREID, EN DAT PROEF JE!!! 
 

 
 
€/stuk 

1.  Worst met jussaus, appelmoes en aardappelbereiding (3v) 6.50 € 

2.  Worst met jussaus, rode kool en aardappelbereiding (3v) 6.50 € 

3.  Worst met jussaus, appeltje op zijn geheel en aardappelbereiding (3v) 6.50 € 

4.  Vogelnestjes in tomatensaus + 2 bollen puree (2v) 6.50 € 

5.  Balletjes met tomatensaus + 2 bollen puree (2v) 6.50 € 

6.  Boereburger met vleessaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.50 € 

7.  Hawaiiburger met vleessaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.50 € 

8.  Uienburger met vleessaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.50 € 

9.  Kaasburger met vleessaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.50 € 

10.  Gehaktbroodje met vleesjus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.50 € 

11.  Boomstammetje met rode kool en aardappelbereiding (3v) 6.50 € 

12.  Stoofvlees met puree en appelmoes (3v) 6.50 € 

13.  Stoofvlees met gebakken patatjes en appelmoes (3v) 6.50 € 

14.  Stoofvlees met 2 bollen puree (2v) 6.50 € 

15.  Beenham met champignonsaus, groenten en aardappelbereiding (3v) 6.80 € 

16.  Beenham met druivensaus, groenten en aardappelbereiding (3v) 6.80 € 

17.  Beenham met bearnaisesaus, groenten en aardappelbereiding (3v) 6.80 € 

18.  Beenham met mosterdsaus, groenten en aardappelbereiding (3v) 6.80 € 

19.  Beenham met vleessausje, groenten en aardappelbereiding (3v) 6.80 € 



20.  Vol au vent met 2 bollen puree (2v) 6.50 € 

21.  Vol au vent met puree en appelmoes (3v) 6.50 € 

22.  Kipfilet met roze pepersaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.80 € 

23.  Kipfilet met archiducsaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.80 € 

24.  Kipfilet met druivensaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.80 € 

25.  Kipfilet met mosterdsaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.80 € 

26.  Kipfilet met bearnaisesaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.80 € 

27.  Kipfilet met vleessausje, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.80 € 

28.  Kipfilet met portoroomsaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.90 € 

29.  Kipfilet met currysaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.80 € 

30.  Kipfilet met zoetzure saus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 6.80 € 

31.  Rijstschotel met kip, groenten en zoetzure saus (1v) 6.90 € 

32.  Rijstschotel met vleesmix, groenten en zoetzure saus (1v) 6.90 € 

33.  Rijstschotel met kip, groenten en currysaus (1v) 6.90 € 

34.  Rijstschotel met vleesmix, groenten en currysaus (1v) 6.90 € 

35.  Kippenorloff met 2 bollen puree (2v) 6.50 € 

36.  Gebakken kippenbil, vleesjussaus, aardappelbereiding en perzik (1v) 6.50 € 

37.  Gebakken kippenbil, archiducsaus, aardappelbereiding en groenten (1v) 6.80 € 

38.  Gebakken kippenbil, druivensaus, aardappelbereiding en groenten (1v) 6.80 € 

39.  Gebakken kippenbil, mosterdaus, aardappelbereiding en groenten (1v) 6.80 € 

40.  Ardeens gebraad met jussaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 6.50 € 

41.  Opgevulde courgette met fijn gehakt,  tomatensaus en puree (1v) 6.50 € 

42.  Witloof hamrolletjes (2) met 2 bollen puree (2v) 7.50 € 

43.  Varkenshaasje archiduc met aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 7.50 € 

44.  Varkenshaasje druivensaus,aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 7.50 € 

45.  Varkenshaasje mosterdsaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 7.50 € 

46.  Varkenshaasje bearnaise, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 7.50 € 

47.  Varkenshaasje vleessaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 7.50 € 

48.  Varkenshaasje pepersaus, aardappelbereiding en seizoensgroenten (3v) 7.50 € 

49.  Varkenshaasje portoroomsaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 7.50 € 

50.  Kalkoenfilet met archiducsaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 7.50 € 

51.  Kalkoenfilet met druivensaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 7.50 € 

52.  Kalkoenfilet met mosterdsaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 7.50 € 



53.  Kalkoenfilet met vleessaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 7.50 € 

54.  Kalkoenfilet portoroomsaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 7.50 € 

55.  Kalkoenfilet pepersaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 7.50 € 

56.  Kalkoennootjes archiducsaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 7.30 € 

57.  Kalkoennootjes druivensaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 7.30 € 

58.  Kalkoennootjes mosterdsaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 7.30 € 

59.  Kalkoennootjes vleessaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 7.30 € 

60.  Kalkoennootjes portoroomsaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 7.30 € 

61.  Kalkoennootjes pepersaus, aardappelbereiding, seizoensgroenten (3v) 7.30 € 

62.  Rundstong met madeirasaus en champignons en 2 bollen puree (2v) 8 € 

63.  Lasagne bolognaise (normale portie = +- 750 gr) 10 €/kg 

64.  Spaghetti bolognaise  (normale portie = +- 750 gr) 10 €/kg 

65.  Macaroni met ham en kaas  (normale portie = +- 750 gr) 11 €/kg 

66.  Pasta arrabiata met balletjes gehakt (pittig sausje) (normale portie = +- 750gr) 10 €/kg 

67.  Pasta carbonara (normale portie = +- 750 gr) 12 €/kg 

68.  Pasta scampi (1v) 8.90 € 

69.  Pasta scampi diablo (pittig) (1v) 8.90 € 

70.  Pasta scampi curry (1v) 8.90 € 

71.  Scampipannetje met puree (1v) 8.90 € 

72.  Scampipannetje met pasta en puree (1v) 8.90 € 

73.  Vispannetje van het huis met puree en pasta (1v) 10.50 € 

74.  Vispannetje van het huis met puree (1v) 10.40 € 

75.  Vispannetje van het huis pasta (1v) 10.40 € 

76.  Dagschotel zalmfilet met vissaus, puree en groenten 9 € 

77.  Dagschotel zalmfilet met bearnaise, puree en groenten 9 € 

78.  Dagschotel kabeljauwfilet met vissaus, puree en groenten 9 € 

79.  Tongrolletjes (5) met vissaus, puree en seizoensgroenten (1v) 9.50 € 

80.  Duo van tongrol en roze zalm, puree en vissaus met groenten (1v) 9.50 € 

 
 

           


