
TRAITEUR BOHETS

PRIJSLIJST



KOUDE HAPJES

Rode biet met mousse € 1.80 
van rucola en pijnboompitjes

Tartaar van gerookte zalm € 1.90 
met waterkers 

Tartaar van wit-blauw rund € 1.90 
met kappertjes en balsamico

Tomaat garnaal  € 2.10

Paté met uienconfituur € 1.50

Panna cotta met olijven en basiliscium € 1.90

Komkommer- kaasmousse  € 1.90 
en tomaten tartaar

Advocado en krab  € 2.10

Meloen parmaham  € 1.50

Gerookte zalm met geitenkaas, € 2.00 
lompviseitjes

Couscous met koriander, € 1.50 
rozijnen en feta 

Gerookte paling met rode biet  € 2.00

Franse oester  € 2.50

Kroepoek met vismousse  € 0.90

prijs per stuk

HAPJES

WARME HAPJES

Quich met spek  € 0.60

Mini croque monsieur  € 0.70

Soepje van garnalen  € 1.10

Artisanaal kaaskroketje  € 0.60

Kippenspiesje met tomaat en paprika € 1.50

Worstenbroodje  € 0.80

Artisanaal garnaalkroketje  € 0.90

Scampi spiesje  € 2.00

Bladerdeeg gebakje  € 0.60

Rundsbrochette met paprika, komijn  € 1.60

Artisanaal gandahamkroketje  € 0.70

Stoofpotje van wit-blauw € 2.50 
met truffelkroketje

Kabeljauw met garnalen en rucola  € 2.00

Gegratineerde oester  € 2.60

Lamsbrochette met ras el hanout, € 1.90 
knolselder



KOUDE VOORGERECHTEN

Carpaccio van wit-blauw rund € 8.90 
met parmezaan, rucola, balsamico, 
pijnboompitten

Caeser salade € 6.90

Salade met geitenkaas, € 8.00 
spek, honing, appel

Tartaar van wit-blauw rund € 9.50 
met kappertjes, appel, 
waterkers, rucola

Tartaar van zalm met komkommer, € 9.50 
koriander, yoghurt

Tomaat met grijze garnalen € 10.00 
en garnituur

Bonbon van zalm met roomkaas € 9.50 
en fris slaatje

Slaatje met gedroogde ham en € 8.50 
zongedroogde tomaten, witloof, 
pijnboompitten

SOEPEN

Tomatenroomsoep met balletjes € 2.60

Pastinaakroomsoep € 2.50

Preiroomsoep € 2.50

Bloemkoolsoep met peterselie € 2.50

Kervelsoep met witte pens € 3.00

Mosselsoepje met curry € 4.00

Vissoep met garnalen en tuinkruiden € 4.50

WARME VOORGERECHTEN

Gebakken sint-jacobs vruchten € 13.50 
met witloof, fine champagne

Gegratineerd vispannetje met € 11.00 
kabeljauw, zalm, garnalen

Zeebaars op een bedje van spinazie € 11.00 
en afgewerkt met botersaus 
en tuinkruiden

Gebakken zalm met asperges € 15.00 
en mousselinesaus

Artisanale kaaskroketten € 7.50 
met garnituur

Artisanale garnaalkroketten € 8.50 
met garnituur

Artisanale kalfszwezerikkroketten € 7.50 
met garnituur

Asperge’s op vlaamse wijze € 13.80

Scampi’s van het huis € 12.50

Grijze garnalen met bloemkoolcréme € 14.00 
en kreeftensaus

Lamsvlees met duxelle van € 14.00 
champignon, knolseldercréme, 
tijmsausje

Sot l’y laisse van kip met wortel, € 14.00 
champignonflan

GERECHTEN
VAN OP DE KAART
prijs per persoon



HOOFDGERECHTEN

Kip op mexicaanse wijze, € 13.50 
wortelstoemp

Stoofvlees van wit-blauw € 14.00 
met Sint-Bernardus abt 12, kroketten

Vol-au-vent met aardappelpuree, € 14.50 
bladerdeeg gebakje

Rosbief met ratatouille, € 16.90  
krieltjes met rozemarijn

Varkenshaasje met peperroomsaus, € 18.90 
seizoensgroentjes, aardappelgratin

Lamskroon met mosterdsausje, € 23.50 
seizoensgroentjes, aardappelgratin

Gebakken zalm met fijne groentjes, € 19.50 
witte wijnsaus, aardappelpuree

Lamsfilet met gegrilde asperges € 22.50 
en spinazie, spitskoolpuree

Balletjes in tomatensaus € 13.00  
met wortelstoemp

Gebakken zeebaars met asperges, € 23.00 
mousselinesaus, truffelkroket, 
tuinkruiden

Kabeljauw met kruidenkorst, € 22.50 
romanesco, garnalen, botersaus, 
aardappelpuree

Parelhoen met peterseliewortel, € 22.50 
jonge groentjes, cognacsaus, 
truffelkroket

Varkenswangen met bruin bier, € 17.50 
boontjes, spek, kroketten

Kalkoenrollade gevuld met € 18.50 
champignon, sausje van morilles, 
wortelzalf, seizoensgroenten

Hoevekip op lage temperatuur € 21.00 
gegaard met knolselder, 
seizoensgroenten, kroketje van truffel

Gekonfijte eendenbout met € 18.00 
seizoensgroeten, aardappelgratin

DESSERTEN

Chocolademousse  € 5.30

Crème brûlée  € 5.50

Tiramisu van speculoos  € 5.50

Panna cotta van peer  € 5.00

Biscuit met abrikoos, € 5.50 
chocolade, slagroom

Chocolade moelleux met vanille ijs, € 8.50 
fruitboeketje

Dessertbord  € 9.00

Tarte tatin met kaneelroomijs € 9.00 
en crumble van amandel



BASIS

€ 27.00 p.p

Gevulde tomaat met grijze garnalen

Huisgerookte zalm

Carpaccio van wit-blauw rund

Ambachtelijke gerookte ham

Paté van de chef 

Meloen met gedroogde ham

Gevulde halve eitjes

Tomaat met gesnipperde ui 

Diverse groenten en fruit (volgens seizoen)

Pasta salade

Couscous met koriander, feta, rozijnen

Gegrilde gamba’s

Aardappelsla

Twee sausjes

Assortiment broodjes

Boter

LUXE

€ 31.00 p.p

Salade van haring, wortel, aardappel, ei

Perzik met huisbereide tonijnsla

Vleesschotel (assortiment koud vlees)

Zalm belle vue

Russische salade met ham, erwten, wortel, 
aardappel

Pasta salade met mais, tomaat, paprika

Salade met rode biet en appel

Geraspte wortel

Tomaat met gesnipperde ui

Salade met geitenkaas, pijnboompitten, kip

Broodjes

Boter

Sausjes

KOUD BUFFET

Te bestellen vanaf 10 personen

Te bestellen vanaf 15 personen



DESSERTENBUFFET

BUFFET 1

€ 30.00 p.p.

Varkenswangen met 
graanmosterd

Vol-au-vent

Parelhoen met 
cognac

Boontjes met spek

Aardappelbereiding

Gestoomde groenten

Gestoofde groenten

Gegrilde halve tomaat

BUFFET 2

€ 30.00 p.p.

Zeebaars  
met spinazie

Varkenshaasje met 
peperroom

Gevulde courgette 
met ratatouille en 
mozarella

Aardappelbereiding

Gestoofde groenten

Gebakken groenten

Gekarameliseerd 
witloof

BUFFET 3

€ 28.50 p.p.

Stoofvlees 
op vlaamse wijze

Zalm in witte 
wijnsaus met prei

Hamburgers van 
black agnus en duroc

Aardappelbereiding

Gestoofde groenten

Gestoomde groenten

Boontjes met spek

BUFFET 4

€ 31.50 p.p.

Scampi’s op wijze 
van de chef

Gebakken heilbot met 
seizoensgroenten

Varkenswangen met 
graanmosterd

Gegrilde tomaat

Gestoofde groenten

Gestoomde groenten

Aardappelbereiding

WARM BUFFET

Keuze uit:

Chocolademousse

Tiramisu  
van speculoos

Verse fruitsla

Soesjes met room 
en chocolade

Chocoladetaart

Huisgemaakte 
roomijs

Biscuit 
met chocolade

Panna cotta met fruit

Merveilleux 
met chocolade

Citroen meringue

5 DESSERTEN

€ 11.00 p.p.

7 DESSERTEN

€ 14.50 p.p



Saus naar keuze:
Champignonsaus | Peperroom | Bearnaise | Provencale

BARBECUEPAKKET

PAKKET 1

€ 20.00 p.p.

Gemarineerde kippenbrochette

Chipolata

Hamburgers

Couscous met koriander en munt

Koolsla met rozijnen

Geraspte wortel

Twee soorten sla 

Aardappelsla

Tomaat met gesnipperde ui

Pasta salade met olijven en feta 

Cocktail en mayonaise

Broodjes 

Boter

PAKKET 2 

€ 25.50 p.p.

Entrecote van wit-blauw rund

Lamssteak

Gemarineerde kippenbrochette 

Hamburger 

Couscous met koriander en munt 

Koolsla met rozijnen

Geraspte wortel

Twee soorten sla 

Aardappelsla

Tomaat met gesnipperde ui 

Pasta salade met olijven en feta

Cocktail en mayonaise

Broodjes

Boter

PAKKET 3

€ 26.50 p.p.

Kalkoenbrochette

Zalm papillot met fi jne groenten

Scampi brochette

Gemarineerde steak van wit-blauw

Couscous met koriander en munt

Koolsla met rozijnen

Geraspte wortel

Twee soorten sla

Aardappelsla

Tomaat met gesnipperde ui

Pasta salade met olijven en feta

Cocktail en mayonaise

Broodjes

Boter

PAKKET 4

€ 26.00 p.p. 

Gemarineerde spek

Gemarineerde steak

Entrecote van wit-blauw

Scampi brochette

Aardappelgratin

Couscous met koriander en munt

Koolsla met rozijnen

Pasta salade met olijven en feta

Cocktail en mayonaise

Kruidenboter

Twee soorten sla

Geraspte wortel

Broodjes

Boter



INFO

Al onze prijzen zijn inclusief 6% btw.
De prijzen inclusief 6% btw zijn afhaalprijzen 
(of levering zonder bediening). Bij dienst ter 
plaatse wordt het btw tarief aangepast naar 
12%. Het btw-tarief voor dranken en huren 
van materiaal is 21%btw

De prijzen zijn exclusief diensten van
kelner/kok, het uurloon bedraagt € 35,00
per kelner of kok. (inclusief btw)

Wij vragen geen kilometervergoeding in 
groot Kampenhout. Buiten Kampenhout
vragen wij € 0,20 cent per km.

Er wordt een voorschot betaald van € 100
bij bevestiging van bestelling.

Wij kunnen materiaal voorzien voor jullie 
evenement (indien interesse vraag naar
verhuurlijst)

Borden, bestek, glazen zitten niet in de prijs 
inbegrepen(indien interesse vraag naar
verhuurlijst)

Betalingen dienen contant of via
overschrijving te gebeuren

Neerstraat 2

1910 Nederokkerzeel (Kampenhout)

016/90 69 62 of 0483/18 49 07

info@traiteurbohets.be

www.traiteurbohets.be


