
BBQ Rangers Belgium
* Belgisch kampioen pulled pork 2019!!!

* 31ste JACK DANIELS WORLD CHAMPIONSHIP 
INVITATIONAL BARBECUE in Tennessee

3 de plaats pulled pork.

Zelf samen te stellen en af te gratineren in een gewone oven: zie handleiding. 
Alles inbegrepen: nacho’s, pulled pork, kaassaus, barbecuesaus, zure room, 

fijngesneden paprika, sjalot en gehakte peterselie. Deze schotel is 
voldoende voor 4 personen als hoofdgerecht en voor 8 à 10 personen als hapje.

Nachoschotel pulled pork €26,50/
schotel

(Kan niet in de microgolf!)

Bakje met 2 halve aardappelen, 
1 volledig bakje per persoon als hoofdgerecht of 
1 volledig bakje voor 2 personen als voorgerecht.

Gepofte aardappel met pulled pork, kaassaus, barbecuesaus, 
zure room, fijngesneden paprika, sjalot, cheddar kaas, Bicky ajuin 

en gehakte peterselie.

Stuffed potato  €16,50/ bakje
(Kan niet in de microgolf!)

Kort aanbakken in wat vetstof. Te gebruiken in een hapje
 van de bbq, wrap, burger, broodje …

Pulled pork €15,00/500g
(Kan niet in de microgolf!)

Praktische info!
OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN!!!

DI 21 december 2021: van 8u30 tot 18u
WO 22 december 2021: van 7u30 tot 18u
DO 23 december 2021: van 7u30 tot 18u

VR 24 december 2021: enkel afhalen 
van bestellingen (ook charcuterie): van 12u tot 14u

ZAT 25 december 2021 t.e.m. 4 januari 2022 gesloten!
Woensdag 5 januari terug open vanaf 8u30 tot 18u

Wij verzorgen enkel afhalingen voor Kerstavond!!!
Uiterste besteldatum Kerstfolder: 18 december 2021
Uiterste besteldatum charcuterie: 22 december 2021

Voor een goede bediening, bestel tijdig!

( GRAAG INVULLEN IN DRUKLETTERS)
GEGEVENS BESTELLER:
DATUM AFHALING:
UUR:
NAAM:
VOORNAAM:
STRAAT+NR:
WOONPLAATS:
TEL:
E-MAIL:

Bestellen kan enkel via mail of in de winkel!
Gelieve tijdig te bestellen!!!

VOLZET=VOLZET

Blauwe en rode bakken worden meegegeven om wachttijden te vermijden.
Gelieve bordjes, schotels, blauwe en rode bakken binnen de 5 dagen terug te 

bezorgen!!!

Corona maatregelen

- Omwille van de huidige corona maatregelen, zijn we genoodzaakt 
het assortiment te beperken. 
Uiteraard laten we jullie niet in de steek en zorgen we ervoor dat jullie 
onze toppertjes op voorhand kunnen bestellen.

- Bestellingen kunnen gebeuren in de winkel en worden dan ook 
afgerekend, om het afhalen te versnellen. U kan ook bestellen via 
mail, uw bestelling is dan wel pas geldig als u bent komen afrekenen 
in de winkel. Enkel gewogen artikelen worden afgerekend bij afhaling 
van uw bestelling.

- Een bestelling kan NIET meer geannuleerd of aangepast worden. 

- Onze winkel is open op 21, 22 en 23 december. Indien u wenst te 
wachten tot enkele dagen op voorhand, dan kan u nog kiezen uit een 
mooi assortiment in de winkel. Op 24 december kunnen er enkel 
bestellingen (ook van charcuterie) afgehaald worden 
tussen 12 en 14u.

- Hou het veilig en zorg voor elkaar. We wensen jullie alvast een 
gezond 2022!

BESTEL TIJDIG !

Staatsbaan 215 bus 2 - 3460 Bekkevoort

info@traiteurblommen.be
     013 333 699 

www.traiteurblommen.be



Koude tapas
(Koude hapjes)

Olijven, zongedroogde tomaten, tonijnsalade van ’t huis, 
huisbereide pesto, Manchego kaas, chorizo salami, parmaham, parmasalami,… 

Koude tapasschotel

Koude tapas zoals olijven, zongedroogde tomaten, peppadews, 
groene huisbereide pesto, parmaham, tonijnsalade van ’t huis,… 

kunnen per 100g besteld worden.

Koude tapasschotel 4 pers. als hapje of 2 pers. als avondvuller 
Koude tapasschotel 8 pers. als hapje of 4 pers. als avondvuller

€22,00
€44,00

(Brood zelf te voorzien!)

Warme tapas
Hiermee kan je de koude tapas uitbreiden naar een hoofdgerecht:

(per halve of per kilo te bestellen)

Gehaktballetjes albondigas
Scampi van de chef 
Spare- ribs

€19,50/kg
€34,90/kg
€16,90/kg

Broodstengels CANAS DE PAN €7,55/stuk

Suggestie

BBQ- menu
(Kan enkel per 2 personen besteld worden)

 86€/2 pers.

Wegens praktische redenen kunnen er GEEN aanpassingen 
gebeuren aan het menu!
Brood zelf te voorzien!

Soepen
Tomatensoep 
Tomatenroomsoep 
Geroosterde pompoensoep met curry en zure room 
Champignonroomsoep 

€4,50/L
€5,00/L
€7,50/L
€5,00/L

Bereide gerechten
Stoofvlees
Kalkoenstoofvlees
Wildstoofpotje met spek en peertjes
Gebakken kippenballetjes
Gestoofde worteltjes
Vol au vent 

€19,50/kg
€17,30/kg
€22,90/kg
€17,80/kg
€9,50/kg
€15,30/kg

(te bestellen per ½ kilo of per kilo)

Kaasschotel en charcuterieschotel
Kaasschotel (250g/pers. vast assortiment)
Kaasschotel (350g/pers. vast assortiment)
Charcuterieschotel (200g/pers. vast assortiment)

€13,50/pers. 
€18,90/pers.
€10,50/pers.

Onze kaasschotels worden met zorg samengesteld uit ons 
assortiment rijpe en fijne kazen.

Ze worden rijkelijk afgewerkt met druiven, gedroogd fruit en noten.
De kaas- en charcuterieschotels worden gepresenteerd op kaasplanken en spiegels.

Gelieve deze zo snel mogelijk terug te bezorgen 
tijdens de openingsuren, wij rekenen hiervoor een waarborg aan.

Wij en onze medewerkers 
wensen u alvast een 

smaakvol en vooral gezond
2022!!!

Designed by Quinten Blommen
Wij zijn niet verantwoordenlijk voor drukfouten of prijswijzigingen.

Wij stellen graag een cadeaumand voor u 
samen, naar uw budget en wensen.

Indien mogelijk op voorhand bestellen aub!

Brood zelf te voorzien!

Warme sauzen
Vleessaus
Champignonsaus, pepersaus, Provençaalse saus
Graanmosterdsaus
Scampisaus van de chef
Fijne groentesaus (voor bij vis) 

€6,50/L
€9,50/L
€9,50/L
€14,00/L
€14,00/L

Aardappelbereidingen
Aardappelpuree
Kroketjes
Gratin

€7,00/kg
€0,30/stuk
€5,50/pers.

Desserten
Mousse van fijne chocolade
Tiramisu
Tiramisu met speculaas en rode vruchtencoulis
Cheesecake (met gezouten karamel en pecannootjes)
Mascarpone met rode vruchten

€2,50/stuk
€2,50/stuk
€2,50/stuk
€4,00/stuk
€6,50/stuk

Vegetarisch
Penne met wokgroentjes
Canneloni met ricotta en spinazie

€10,50/pers.
€14,25/pers.

Chickenwings ( 6 stuks)
Moink- balls ( 6 stuks)

&
Geroosterde pompoensoep met curry en zure room

&
Op hout gegrild varkenshaasje met graanmosterdsaus

en wintergroentjes
(aardappelbereiding niet inbegrepen)

&
Cheesecake “BBQ- Rangers” met gezouten karamel en pecannootjes


