
 

ONZE DAGSCHOTELS VOOR 2023 
DE PRIJZEN IN DEZE FOLDER ZIJN DOOR DE MARKTSCHOMMELINGEN 

NIET STABIEL, HET IS DE KASSAPRIJS DIE TELT, DE FOLDERPRIJZEN ZIJN 
RICHTPRIJZEN 

Hieronder vindt u ons assortiment.  
Wij hebben niet altijd alles liggen maar bestellen 

kan, min. 4 dagen op voorhand. 

Wij bereiden alles VERS in EIGEN KEUKEN 
Leveren rond de middag bij u thuis is ook mogelijk.  

Enkel in Zedelgem Dorp. Wij rijden rond op 
dinsdag, donderdag en zaterdag. Onze dagschotels 

hebben steeds een houdbaarheidsdatum van 
minimum 5 dagen 

 
Groenestraat 10 
8210 Zedelgem 

Tel 050/20.15.46 
info@VERSwinkelizp.be 

 
Bestellen kan ook heel gemakkelijk via het contactformulier op onze website 

www.VERSwinkelizp.be 



 
 Bij Koen en Nancy 

 GROENESTRAAT 10 
8210 ZEDELGEM 

050/20.15.46 
 

ONZE DAGSCHOTELS 
 

*ter info 
Alle schotels zijn verpakt onder beschermende atmosfeer en bewaren doe je tot 
de vervaldatum in koeling max 7°C 
Voor ingrediënten en allergenen overzicht dient u zich tot de verantwoordelijke 
te richten. Wij hebben niet altijd alle dagschotels op voorraad. 
 

ALLES WORDT VERS IN EIGEN KEUKEN BEREID,  
EN DAT PROEF JE!!! 

 

 
 
€/stuk 

Aardappelbereiding = puree of krieltjes natuur of gebakken krieltjes of gebakken 
aardappelschijfjes of gratin (op aanvraag is alles ook verkrijgbaar met rijst) 

Mogelijke sauzen: jussaus, druivensaus, archiducsaus, bearnaisesaus, mosterdsaus, portoroomsaus, saus 
maison (met brandy en appeltjes), roze pepersaus, gewone pepersaus,... 

 

DAGSCHOTELS MET VLEES 
 

 

1. Gebakken worst met jussaus, aardappelbereiding en 
groenten of appelmoes of rode kool 

7.60 € 

2. Gebakken witte worst met jussaus, aardappelbereiding 
en groenten of appelmoes 

7.50 € 

3. Vogelnestjes in tomatensaus, puree 
 

7.60 € 

4.  Gehaktballetjes met tomatensaus, puree 
 

7.50 € 

5. Kaasburger met jussaus, aardappelbereiding en 
seizoensgroenten 

7.60 € 

6. Rundshamburger met jussaus, aardappelbereiding en 
seizoensgroenten 

7.90 € 



7. Hawaïburger met jussaus, aardappelbereiding en 
seizoensgroenten 

7.60 € 

8. Ajuinburger met jussaus, aardappelbereiding en 
seizoensgroenten 

7.90 € 

9. Gehaktbroodje met jussaus, aardappelbereiding en 
seizoensgroenten  

7.50 € 

10.  Boomstammetje met jussaus, aardappelbereiding en 
seizoensgroenten 

7.50 € 

11. Boomstammetjes met tomatensaus, 
aardappelbereiding en seizoensgroenten 

7.50 € 

12. Stoofvlees met aardappelbereiding en 
seizoensgroenten of appelmoes 

7.60 € 

13. Vol au vent met aardappelbereiding en appelmoes 
 

7.60 € 

14.  Beenham met saus naar keuze, aardappelbereiding en 
seizoensgroenten 

7.50 € 

15.  Kippenborstfilet met saus naar keuze, 
aardappelbereiding en seizoensgroenten 

7.50 € 

16. Varkenshaasje met saus naar keuze, 
aardappelbereiding en seizoensgroenten 

8.60 € 

17. Gebakken kippenbil met jussaus, aardappelbereiding 
en seizoensgroenten 

7.50 € 

18. Gevogelterollade met saus naar keuze, 
aardappelbereiding en seizoensgroenten 

7.60 € 

19. Kalkoengebraadfilet met saus naar keuze, 
aardappelbereiding en seizoensgroenten 

8.40 € 

20. Kalkoennootjes met saus naar keuze, 
aardappelbereiding en seizoensgroenten 

8.40 € 

21.  Kippenorloff met kaas, ham en kaassaus en puree 
 

7.50 € 

22.  Witloof/hamrolletjes met kaassaus en puree 
 

8.40 € 

23.  Ardeens gebraad met saus naar keuze, 
aardappelbereiding en seizoensgroenten 

7.60 € 



24.  Opgevulde courgette met gehakt, zuiderse 
tomatensaus en puree 

7.50 € 

25.  Kipschnitsel gevuld met ham en kaas, bloemkool in 
kaassaus en puree 

7.50 € 

26. Rundstong met madeirasaus en puree 
 

8.90 € 

27. Gehaktbroodje met mosterd, mosterdsaus, 
aardappelbereiding en seizoensgroenten 

7.50 € 

28. Gemarineerde steak met saus naar keuze, 
aardappelbereiding en seizoensgroenten 

8.60 € 

29. Opgevulde paprika (gehakt) met tomatensaus en puree 
 

7.50 € 

30. Breughelschotel met bloedworst, aardappelbereiding 
en seizoensgroenten 

7.50 € 

31. Lamburgertjes met jussaus en zurkelpatatjes 
 

7.90 € 

32. Rijstschotel met kip en chinese kerriesaus 
 

7.50 € 

33.  Rijstschotel met kip en zoetzure saus 
 

7.50 € 

34.  Kalkoenorloff hawaï met kaas, ham, ananas, kaassaus 
en puree 

8.80 € 

35. Konijnmedaillon puur filet met saus naar keuze, 
aardappelbereiding en seizoensgroenten 

8.90 € 

36. Kalkoenbrochette gemarineerd met saus naar keuze, 
aardappelbereiding of rijst en seizoensgroenten 

8.40 € 

37.  Pangebakken bouletten met tomatensaus en puree 
 

7.80 € 

38. Ovenschotel met bloemkool 
 

Gewichts-
artikel 

39. 
 

Ovenschotel met broccoli Gewichts-
artikel 

40. 
 

Hutsepot met gebakken vlees erbij (seizoensartikel) Gewichts-
artikel 

 



 
 

VEGETARISCHE SCHOTELS 
 

1. Veggie burger met zoet veggiesausje, 
aardappelbereiding en seizoengroenten 

8 € 

2. Veggie witte kruidenworstjes chinois, 
aardappelbereiding en seizoengroenten 

8 € 

3. Vegetarische balletjes met currysaus, tomatensaus of 
ZZ saus, aardappelbereiding en seizoensgroenten 

8 € 

4. Vegetarisch Vlaams stoofpotje met diverse groenten 
en gekookte krieltjes 

10 € 

5. Vegetarisch stoofpotje kerrie met diverse groenten en 
gekookte krieltjes 

10 € 

6. Vegetarisch stoofpotje Thais (iets pittiger) met diverse 
groenten en gekookte krieltjes 

11 € 

7. Vegetarisch boomstammetje met seizoensgroenten en 
aardappelbereiding 

9 € 

8.  Vol au veggie met puree en appelmoes 
 

9 € 

9. Vegetarisch stoofvlees met aardappelbereiding en 
seizoensgroenten 

9 € 

10. Pasta vegetarisch met groenten en kaassaus 
 

13 €/kg 

11. Pasta vegetarisch met groenten en roquefortsaus 
 

13 €/kg 

12. 
 

Pasta bolognaise vegetarisch 
 

13 €/kg 

 
  



 

DAGSCHOTELS MET VIS 
 
Aardappelbereiding = puree of krieltjes natuur of gebakken krieltjes of gebakken Provence 
aardappel of gratin (op aanvraag is alles ook verkrijgbaar met rijst) 

Mogelijke sauzen: vissaus maison, witte wijnsaus, hollandaisesaus, bearnaisesaus 
 

1. Verse zalmfilet met saus, aardappelbereiding en 
seizoensgroenten 

10.90 € 

2. Verse witvisfilet met saus, aardappelbereiding en 
seizoensgroenten 

10.90 € 

3.  Duo verse witvis/verse zalmfilet met saus, 
aardappelbereiding en seizoensgroenten 

10.90 € 

4. Tongrolletjes (4) met saus, aardappelbereiding en 
seizoensgroenten 

10.40 € 

5.  Duo tongrolletjes (2)/verse zalmfilet met saus, 
aardappelbereiding en seizoensgroenten 

10.80 € 

6. Scampischotel (7) met saus en puree 
 

10.50 € 

7. Scampischotel (7) met saus en pasta 
 

10.50 € 

8. Vispannetje met 4 soorten vis, puree, pasta en vissaus 
maison 

15.50 € 

9.  Vispannetje met diverse soorten verse vis, puree en 
vissaus maison 

15.50 € 

10. Vispannetje met diverse soorten verse vis, pasta en 
vissaus maison 

15 € 

 
  



 

PASTAGERECHTEN 
 
DE MEESTE PASTAGERECHTEN ZIJN GEWICHTSARTIKELEN (1 portie = +- 750 gr) 

1. Lasagne bolognaise  
 

13 €/kg 

2. Spaghetti bolognaise  
 

13 €/kg 

3. Macaroni met ham en kaassaus 
 

13 €/kg 

4. Zuiderse pasta (met balletjes en pittige saus) 
 

13 €/kg 

5. 
 

Italiaanse pasta (tomaat, ham, basilicum) 13 €/kg 

6. 
 

Pasta kip broccoli (kaassaus, kip, broccoli) 13 €/kg 

7. 
 

Pasta carbonara speciaal (kip, spek, champignons, 
kaassaus) 

13 €/kg 

8. 
 

Pasta kip tikka maison (kip, kokos, kerrie, kaassaus) 
 

13 €/kg 

9. 
 

Pasta kip champigon (kaassaus, vleesjus, kip, 
champignons) 

13 €/kg 

10. Pasta met gebakken gehakt, groentjes en 
roquefortsaus 

13 €/kg 

11. Spaanse pasta (tomaat, chorizo) 13 €/kg 
 

12. Pasta met zalm en kreeftensaus 15 €/kg 
 

13. Pasta vegetarisch met groenten en kaassaus 
 

13 €/kg 

14. Pasta vegetarisch met groenten en roquefortsaus 
 

13 €/kg 

15. Pasta bolognaise vegetarisch 
 

13 €/kg 

 



 

         
 

 
 

 

Hebt u zin in nog iets anders?  
Vraag het ons, wij doen wat we kunnen. 

 
Wenst u liever kleinere of grotere porties?  

Minder of geen saus? 
Vraag het ons, wij doen wat we kunnen. 

 
Volg ons op facebook  

(VERSwinkel Ip Zilleghem Platse)  
en ontdek regelmatig bijkomende,  

tijdelijke topgerechten zoals bijvoorbeeld  
paella maison, palinggerechten,... 

 
Ontdek ook onze menu’s van de maand  

(te bekijken op de facebookpagina of onze website 
www.bvbadecraemer.be) 

Voor alle andere vragen of suggesties, aarzel zeker niet om 
contact op te nemen! 

De prijzen in deze folder zijn onder voorbehoud.  
Indien de marktprijzen wijzigen zijn wij ook genoodzaakt om 

onze prijzen daaraan te koppelen. 
 
 

         

 


