
BESTEL TIJDIG IN UW 
WINKELPUNT OF ONLINE!

Om ons toe te laten je feestschotel met de grootste 
zorg te kunnen afwerken, gelieve tijdig te bestellen:

Kerstavond en Kerstdag:
Bestellen ten laatste op dinsdag 20/12

Oudejaarsavond en Nieuwjaar:
Bestellen ten laatste op dinsdag 27/12

Bestellen voor andere data kan uiteraard ook, 
tot 24u op voorhand.

Geniet ten volle van de feestdagen 

met de lekkere schotels van 

Atelier Sou� riau.

Bestelformulier
Vul hier je gegevens in

Naam:.........................................................................

Telefoonnummer: ....................................................

E-Mail: .......................................................................

Gewenste afhaaldatum: ..........................................

Overzicht van onze winkels kan je vinden op 

www.atelier-souff riau.be

Feestschotels zijn in al onze vestigingen te verkrijgen.



Tapas- en kaasschotels zijn enkel te verkrijgen in:
AD Aarschot • AD Boortmeerbeek • Proxy 

Grembergen • AD Grobbendonk • AD Hamme 
• AD Koersel • AD Landen (enkel tapas) • Proxy Leest

• AD ’s Gravenwezel • AD Sint-Job-in-’t-Goor
• AD Tessenderlo • AD Tienen (enkel tapas) 

• AD Wuustwezel 

Feestschotels zijn in al onze vestigingen te verkrijgen.



Tapasschotel
Fiocco parmasalami, chorizo, Comté, pancetta,
gedroogde ham, scampi, toscaanse paté, salami,
houmous, kaastartinade, olijven
& zongedroogde tomaten

                                                                            € 14,99/pp

Hoofdgerecht
250 gr kaas per persoon (Vieux pane, Comté, 
Antwerps pikantje, Bleu d’auvergne, Brie, 
Cailladou, Orval abdijkaas, geitenkaasje), 
gedroogde vruchten, notenmengeling 
& konfi jten.
                                                                            € 16,99/pp

Dessert
150 gr kaas per persoon (Vieux pane, Comté, 
Antwerps pikantje, Bleu d’auvergne, Brie, 
Cailladou, Orval abdijkaas, geitenkaasje),
gedroogde vruchten, notenmengeling 
& konfi jten.  
                                                                            € 12,99/pp

Tapas (te bestellen vanaf 2 pers.)

Kaasschotel (te bestellen vanaf 2 pers.)

AANTAL
PERS.

AANTAL
PERS.

AANTAL
PERS.



FONDUE ROYAL 
Rundsvlees, kalfsvlees, savouretteblokjes, kalkoenfi let, 
spekvinkje en assortiment fondueballetjes.

 ± €20 per schotel
 € 27,98/kg

GOURMET CLASSIC
Kalkoenschnitzel, kipfi let, merguez, chipolata, 
kippenburger, hamburger, kaasburger, varkenshaasje. 

± €16 per schotel
 € 25,98/kg

GOURMET ROYAL
Chateaubriand met hofmeesterboter, varkenshaasje, 
kipfi let, kalkoengyros, kalfsmedaillon, lamsfi let, chipolata 
en kaasburger.  
              ± €21 per schotel

€ 29,98/kg

Scan deze QR-code en ontdek het recept van 
dit heerlijk opgevulde feesthaasje & andere lekkere 
eindejaarsrecepten die wij speciaal voor u samenstelden, 
gemaakt met producten uit ons vers-vlees-assortiment.  

Inspiratie nodig?

Kaasschotel (te bestellen vanaf 2 pers.)

Scan mij!
Scan mij!

Fee stschotels  (voor 2 pers.)

AANTAL
SCHOTELS

AANTAL
SCHOTELS

AANTAL
SCHOTELS

Rundsvlees, kalfsvlees, savouretteblokjes, kalkoenfi let, 
spekvinkje en assortiment fondueballetjes.

 ± €20 per schotel
 € 27,98/kg

GOURMET CLASSIC

 € 25,98/kg

              

AANTAL
PERS.

AANTAL
PERS.

AANTAL
PERS.


