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BROODJES

Gehakt    € 3,30
Eiersalade   € 3,30
Spek en eiersalade   € 3,30
Kaas/Hesp   € 3,30
Salami    € 3,30
Kippenwit   € 3,30
Vegetarisch   € 3,30

Préparé   € 3,80 
Martino   € 4,00         
Vleessalade   € 3,80
Smossalade   € 3,80

  
BROODJES SPECIALE

Wit  € 4,95 Meergranen € 5,45

Italiaanse ham          
Italiaanse ham, rucola, zongedroogde tomaten, pijnboompitten en parmezaan

Brie met noten         
Brie, notenmengeling, rozijnen, rucola en honing

Gerookte zalm          
Gerookte zalm, kruidenkaas, rucola en zongedroogde tomaten

Steak tartare          
Handgesneden steak tartare, pijnboompitten, rucola en Parmezaan

Salade geitenkaas          
Geitenkaas, spek, gemengde sla, rozijnen, appel en honing

Salade Caesar         
Gebakken kipfilet, rucola, pijnboompitten, honingmosterd dressing, tomaat en Parmezaan

Mozzarella pesto          
Mozzarella, groene pesto, pijnboompitten, zongedroogde tomaten en rucola

Voor grotere bestellingen met levering graag 1 dag op voorhand mailen via info@de-smaakmakers.be
Kleiner aantal (+-10 st) dezelfde dag voor 9u30 doorbellen 03 775 37 00 

     
Gebakken beenhamsalade € 3,80
Bouilliesalade    € 3,80
Kip curry / kipsalade  € 3,80 
Kaassalade   € 3,80
Tonijnsalade   € 3,95     
Krabsalade   € 3,95   
Vitello tonatosalade   € 3,95
Caesarsalade   € 3,95  
Garnaalsalade   € 5,95
Gerookte zalmsalade  € 5,95
 
Optie fitnessbroodje  + € 0,50  
Optie smos    + € 0,80 



Mini apéritiefbroodjes klassiek    € 1,80 /st
Variatie van mini pistolets en mini sandwiches belegd met charcuterie 
en onze huisbereide salades met garnituur: kaas, hesp, préparé, 
vleessalde, kip curry en krabsalade.

Mini apéritiefbroodjes luxe     € 2,20 /st
Variatie van mini pistolets en mini sandwiches belegd met verfijnde en 
huisgemaakte salades met garnituur: Seranoham, brie met noten en 
honing, gerookte zalm met kruidenkaas, garnaalsalade/
gerookte vissalade, handgesneden steak tartare, vitello tonatosalade 
en caesarsalade.

Belegde sandwiches        
Sandwiches kunnen belegd worden naar keuze; klassiek  € 2,50/st 
of speciaal beleg.      € 3,00/st

Klassiek belegde pistolets      € 2,50 /st
Een mix van witte en meergranen pistolets belegd met kaas, hesp, 
préparé, vleessalade, kip curry en krabsalade met garnituur.

Luxe belegde pistolets     € 3,00 /st
Een mix van witte en meergranen pistolets belegd met Serranoham, 
brie met noten / honing, gerookte zalm met kruidenkaas, 
garnaalsalade / gerookte vissalade, handgesneden steak tartare, 
vitello tonatosalade en caesarsalade met garnituur.

Kidsbroodjes       € 1,80 /st 
mini sandwiches: samsonworst, fricandon, salami en eiersalade 

Belegde glutenvrije mini pistolets    € 2,20 /st
Belegde vegetarische mini pistolets   € 2,20 /st
Mini koffiekoeken       € 1,00 st

*gelieve minstens twee dagen op voorhand te bestellen vanaf 2 personen

     
Gebakken beenhamsalade € 3,80
Bouilliesalade    € 3,80
Kip curry / kipsalade  € 3,80 
Kaassalade   € 3,80
Tonijnsalade   € 3,95     
Krabsalade   € 3,95   
Vitello tonatosalade   € 3,95
Caesarsalade   € 3,95  
Garnaalsalade   € 5,95
Gerookte zalmsalade  € 5,95
 
Optie fitnessbroodje  + € 0,50  
Optie smos    + € 0,80 



Ontbijtmand Standaard 2 pers   € 35,00 / 2 pers 
2 sandwiches, 4 pistolets, 2x 250ml vers geperst fruitsap, 1 croissant, 
1 chocoladebroodje, 2 kleine potjes Griekse yoghurt met granola en 
vers fruit, 2 kleine potjes fruitsalade, 1 mini-Nutella, 
1 mini-aardbeiconfituur, 2 botertjes, 1 luikse siroop, 6 verschillende 
soorten charcuterie; hesp, kaas, salami, spek -en eiersalade, kip curry en 
krabsalade 

Ontbijtmand Deluxe 2 pers     € 50,00 / 2 pers 
1 fles 75cl fris gekoelde cava, 2 sandwiches, 4 pistolets, 2x 250ml vers 
geperst fruitsap, 1 croissant, 1 chocoladebroodje, 2 Griekse yoghurt met 
fruit, 2 potjes fruitsalade, 2 mini-Nutella, 2 mini-aardbeiconfituur, 
2 botertjes, 1 potje Luikse siroop, dessertkoekjes, 7 verschillende 
soorten charcuterie; hesp, kaas, salami, Serranoham, 
spek – en eiersalade, kip curry en krabsalade 

Kidsontbijt      € 15,00 / kind 
1 pistolet, 1 sandwich, 1 Mickey Mouse worst, 1 Kindersurprise eitje, 
1 mini donut, 1 chocomelk, samsonworst en balletjes in tomatensaus in 
een mooie kidsbox 

Push box       € 35 /box
Alles wat een zwangere vrouw 9 maand heeft moeten missen. Ideale 
cadeau om ook de mama in de kijker te zetten, die vaak vergeten wordt 
maar ook een attentie verdiend. 1 flesje cava 25cl, 1 saltufo truffel 
Parmesan, 1 potje préparé, 1 potje handgesneden steak tartare,  
Serranoham, Finguer Fuets salami sticks, 1 st Brie, 1 chocomousse, 
4 pistolets, 2 sandwiches

Geschenkmand     vanaf € 25,00
Variatie van zoete en zoute producten uit groot assortiment: fruit, wijn, 
bier, verse sappen, … We luisteren graag naar uw persoonlijke wensen.

Fruit en/of groentemand    vanaf € 25,00
Variatie van een vers assortiment seizoenproducten uit onze groente en 
fruitafdeling. Wat vele mensen leuk vinden is dat er ook groenten in hun 
mand aanwezig zijn. 

*Bestellen min. 24u op voorhand. Gratis levering aan huis Melsele, Beveren, 
Zwijndrecht en Burcht. *Speciale allergieën, glutenvrije of vegetarische 
producten zijn mogelijk. Prijzen exclusief waarborg



SAMEN TAFELEN     € / pers.

Tapasschotel      € 8,50
Olijven, pesto, Seranoham, gevulde sweet pepper, 
salamiblokjes, wraps kip/zalm en salamisticks

Veggie tapasschotel     € 8,50
Groentenwraps, komkommer gevuld met tzatziki, 
zongedroogde tomaten, tomaat mozzarella, dipsausjes

Kaasschotel Deluxe      € 15,00
Een variatie van onze beste kazen, dadelschijfjes, gedroogd 
fruit, notenmengeling, vijgenconfituur en afgewerkt met 
vers fruit

Charcuterieschotel     € 15,00
Gevarieerde samenstelling van onze beste charcuterie

Charcuterieschotel Deluxe    € 20,00
Een selectie van zowel charcuterie en huisgemaakte salades. 
Hier wordt gekozen voor specialere, verfijnde en 
duurdere producten uit ons assortiment

Kaas- en charcuterieschotel   € 15,00
Voor de echte fijnproevers creëren wij een schotel die zowel 
het beste van onze kazen heeft, maar ook een gevarieerde 
mix van onze charcuterie. 

Zalm belle vue schotel    € 12,95
Gekookte zalm, cocktailsaus, mesclun, sla, tomaat, 
geraspte wortel, ei

Visschotel      € 22,50
Assortiment koude vis: zalm belle vue, gerookte zalm, 
tomaat-garnaal, gerookte forel, gerookte heilbot, 
gevuld eitje, perzik tonijn, op een bedje van sla, 
wortel en Thousand Island vinaigrette 

*gelieve minstens twee dagen op voorhand te bestellen vanaf 2 personen



KOUDE SCHOTELS                                        € / pers.

Carpaccio van tomaat met burrata    € 6,95
Perzik tonijn      € 7,95
Ham aspergerolletjes     € 7,95
Salade met kip      € 7,95
Noorse visschotel     € 12,95
Tomaat garnaal 2st     € 12,95

*verkrijgpaar per persoon

KOUD BUFFET     € 30,00/ pers.  
  
Caesarsalade     
Vitello tonato       
Entrecôte Italienne
Salade geitenkaas 
Burrata met carpaccio van tomaat
Pasta Pesto
Zalm belle vue
Kaasschotel
Charcuterieschotel

*gelieve minstens twee dagen op voorhand te bestellen vanaf 8 personen 

WRAPS

Aperitiefwraps      € 1,00 / st
Wrap kip      € 4,95 / st
Wrap zalm      € 6,10 / st

POKE BOWL      € 8,95 / st.

Basisingrediënten: witte rijst, komkommer, mango/cavaillon, 
wortel, radijs, kewpie mayonaise, rode biet, furikaki kruiden en 
edamame bonen

+ Kip
+ Gerookte zalm
+ Warm gerookte zalm

 



SOEP       € 5,00/ liter
 
Dagsoep       
Tomatensoep met balletjes    
Tomaat- mascarponesoep     
Seizoenssoep (asperges, kreeft, witloof, ...)  dagprijs
Eigen keuze      

BROOD      € / stuk

Stokbrood wit      € 1,75 
Stokbrood grof     € 1,90
Houthakkersbrood wit    € 3,50
Houthakkersbrood grof    € 3,50
Rustiek stokbrood wit     € 2,25
Mini pistolets      € 0,50
Pistolets      € 0,75
Sandwiches      € 0,75
Notenbrood      € 3,95
Rozijnenbrood      € 2,95
Mueslibrood      € 3,75
Appeltjesbrood      € 3,45

DESSERT      € stuk

Chocomousse      € 4,00
Tiramisu      € 4,00
Panna cotta van rode vruchten   € 4,00
Biscuittaart vanaf 4 pers     € 4,85 pp
Taart naar keuze 

CATERING
Daarnaast verzorgen wij ook deze feesten in totaalconcept. Van een 
receptie tot volledige trouwfeest. We beschikken over traiteurafdeling 
en verschillende menu’s die we kunnen aanbieden. Hiervoor mag u ons 
tijdig contacteren via info@de-smaakmakers.be of 03 775 37 00.

BESTELLEN
Graag alles tijdig bestellen via onze website www.de-smaakmakers.be/ 
bestel online of via info@de-smaakmakers.be

Al deze producten kunnen geleverd worden bij kleine of grote feesten 
bij u thuis of op bedrijf (recepties, personeelsfeesten, vergaderingen, 
pensioen huwelijk, communie …) in Beveren, Melsele, Zwijndrecht, 
Burcht, Linkeroever en Kruibeke. 



GROTE BAAN 62 | 9120 MELSELEGROTE BAAN 62 | 9120 MELSELE

TEL 03/775 37 00TEL 03/775 37 00

info@de-smaakmakers.be info@de-smaakmakers.be 

www.de-smaakmakers.bewww.de-smaakmakers.be

Gratis levering Beveren, Melsele, Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever 

* prijzen lente 2023


