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Voorwoord & praktische info

Feestdagen 2019 - 2020 
Het einde van het jaar nadert en de feestdagen komen dichterbij. Nu dat corona zogoed als achter de rug is krijgen we 
een energie crisis en stijgende grondstof prijzen er boven op. We hopen zoals andere jaren nog steeds op uw vertrouwen 
en uw bestelling.  

Tijd om na te denken over de feestmaaltijd. Wil je zelf eens genieten in plaats van de stress van het winkelen en het 
koken? Bestel je menu bij ons, warm het op en schuif je voeten onder tafel. 

Wij zorgen ervoor dat u zo weinig mogelijk werk hebt bij het bereiden van de maaltijden. U dient de gerechten enkel op 
te warmen. Alle tips en tricks krijgt u van ons mee om alles zorgeloos op te warmen. 

Bestellen? 
Bestellen kan via het formulier op de website. (www.traiteur-hannes.be/eindejaarsfolder)                                                            
Let op! U krijgt een ontvangstbevestiging na uw bestelling maar deze is pas officieel na een bevestigingsmail van ons! 

Telefonisch is ook mogelijk, wij zijn beperkt bereikbaar (0475/27.50.99): 
 Ma, Di en Do: 18.30-22u 
 Za en zo: van 12u - 18u 

Reserveren kan tot 18 december (afhaal 24 en 25 december) 
Reserveren kan tot 25 december (afhaal 31 december en 1 januari) 

Afhaaldata 
24 december (10u00 - 18u00) 
25 december (10u00- 18u00) 

31 december (10u00 - 18u00) 
1 januari (12u00 - 14u00) 

Wilt u graag eten bestellen tussen kerst en nieuwjaar (26-30 december)? Neem dan contact op voor de mogelijkheden. 

Gelieve u aan het doorgegeven afhaal uur te houden zodat alles vlot verloopt. 

Bedank voor het vertrouwen in ons. Hopelijk zien we jouw bestelling tegemoet komen. 
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, mag U ons steeds contacteren. 
Bij elke bestelling krijg je van ons een eindejaarscadeautje! 

Met vriendelijke groeten 
Glenn Hannes (Zaakvoerder)

http://www.traiteur-hannes.be/eindejaarsfolder
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Hapjes

Bestelnummer Artikelnaam Kostprijs

FD006 Mini worstenbroodjes of pizza € 1,00

FD007 Assortiment oven hapjes 12st 
mini gourmande tomaat-kaas, mini 
carré grijze Noordzeegarnaal, cocktail 
blinis, mini bouchée Roquefortkaas, 
mini bouchée olijf, mini rond tomaat-
basilicum

€ 15,00

Warme hapjes per stuk

De warme hapjes dienen zelf nog opgewarmd te worden in de oven.

Dranken

Bestelnummer Artikelnaam Kostprijs

FD050 Vedova Prosecco DOC ExtraDry € 18,00

FD067 brut d'argent rose ice 150cl 
Ijskoud serveren met ijsblokjes in het glas!

€ 35,00

FD065 Douro Vinhas de Murça wit € 11,00

FD051 Douro Vinhas de Murça rosé € 11,00

FD066 Douro Vinhas de Murça rood € 11,00
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Voorgerechten

Onze voorgerechten dienen bij U thuis nog op het bord gedresseerd of opgewarmd te 
worden. Verdere info volgt bij de afhaling, ook de werkwijze van de gerechten krijgt u mee.       

Bestelnummer Artikelnaam Kostprijs

FD012 Kaas en/of garnaal kroket (2 st) 
met een fris slaatje 

€ 12,00

FD013 Slaatje met wildpaté en 
uienconfituur

€ 12,00

FD014 Carpaccio van rund afgewerkt 
met parmesan en rucola 

€ 13,00

FD070 Tongrolletjes in kreeftensaus en 
fijne groentjes (4st)

€ 14,00

Voorgerechten per persoon 
(brood en boter incl.)

Bestelnummer Artikelnaam Kostprijs

FD015 Tomatenroomsoep met 
balletjes

€ 5,00

FD016 Agnes-sorel soep  
(kip en champignons )

€ 5,00

FD017 Fijne pompoensoep met 
spekjes

€ 5,00

FD020 Supplement brood (2st) en 
boter p/p

€ 2,00

Soepen per Liter

Klassiekers 
Bestelnummer Artikelnaam Kostprijs

FD070 Bolognaise saus /kg € 12,00

FD071 Videe vulling /kg € 13,00

FD072 Stoofvlees /kg € 16,00

FD009 Goulash /kg € 18,00

FD010 Wildstoofpotje /kg € 25,00
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Hoofdgerechten

Bestelnummer Artikelnaam Kostprijs

FD031 Gourmet  
Steak, varkenshaasje, chipolata, spekvinkjes, 
balletjes, cordon bleu, hamburger, mini saté

€ 18,50/pp

FD032 Luxe gourmet 
steak, varkenshaasje, lamskotelet, chipolata, 
spekvinkjes, Heistse burger, schnitzel, 
gemarineerde kipfilet, mini sate

€ 21/pp

FD034 Fondue  
Runds, gevogelte en varkensblokjes, balletjes, 
spekvinkjes, chipolata

€17,90/pp

FD033 Koude groentjes en sauzen € 8/pp

FD035 Warme groenten en warme saus naar keuze € 12/pp

Gourmet/fondue 
+- 350gr/pp

Gourmet (FD031)Luxe Gourmet (FD032)

 Fondue (FD034)



Onze koude buffetten worden gedresseerd op luxe 
wegwerpschotels.                                                                         
(Brood boter sauzen worteltjes tomaten komkommer pastasalade 
aardappelsalade incl.) 

              

Bij elk hoofdgerecht kan de saus en het vulproduct zelf worden gekozen. Onze hoofdgerechten worden met dagverse 
groenten gegarneerd.  (Bij elk hoofdgerecht is de saus, vulproduct en groenten inbegrepen, deze stelt U zelf samen)                                                                                   

Koude buffetten per persoon (vanaf 2p)

Bestelnummer Artikelnaam Kostprijs

FD020 Tomaat grijze garnaal, zalm 
belle vue, perzik met tonijn, 
varkensgebraad, kippenbil en 
gevulde eitjes

€ 24

FD021 Tomaat grijze garnaal, zalm 
belle vue, perzik met tonijn, 
varkensgebraad, kippenbil, 
gevulde eitjes, meloen met 
gandaham, gerookte zalm, 
forel en heilbot

€ 26

FD022 Rivierkreeftjes, zalm belle vue, 
kreeft belle vue 1/4 pp, oesters, 
gerookte vis, scampi en perzik 
met krabsalade

€ 39
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Hoofdgerechten

Bestelnummer Artikelnaam Kostprijs

FD026 Kalkoengebraad € 18,00

FD027 Zacht gegaard varkenshaasje € 20,00

FD058 Parelhoenfilet gevuld € 22,00

FD028 Gebakken zalm op vel € 24,00

FD029 Hertenkalf  met grand 
veneursaus

€  26,00

FD030 Vispannetje €  24,00

Extra bijgerechten?

Bestelnummer Artikelnaam Kostprijs

FD038 Verse kroketten per stuk € 0,40

FD018 Krokines met veenbes/stuk € 0,70

FD040 Grote pommes duchesse / stuk € 1,20

FD041 Puree/pp € 4,00

FD042 Gratin aardappelen/pp € 4,50

Hoofdgerechten per persoon 
Inclusief seizoensgroenten, saus en vulproduct naar keuze.

Sauzen: champignon, peper, grand veneur, witte wijn en 
wilde boschampignonsaus. 

Vulproducten: Kroketten (7st), pommes duchesse (2st), 
puree of gratin aardappelen
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Desserten

Bestelnummer Artikelnaam Kostprijs

FD043 Chocolade mousse (Callebaut) € 4,00

FD044 Tiramisu met speculaas € 4,00

FD045 Panna cotta met coulis en fruit € 4,50

FD046 Gele rijstpap € 4,00

FD047 Jingle Bells 
chocolademousse, mandarijn, cremeux van 
Petit Beurre-koekjes en melkchocolade     
(ca. 80gr)

€ 7,00

FD048 Crème brûlée 
Let op niet gebrand! Suiker word voorzien, 
enkel nog strooien en branden, en de crème 
brûlée is klaar om te serveren.

€ 6,00

FD068 Bokaal chocolade-karamel 
melkchocolade, brownie, opgeklopte 
chocoladeganache en gezouten karamel  
(150 gr)

€ 8,50

Desserten per persoon

FD047

FD068

FD048



Meal-O-Mate!! 

Wat? Dit is een nieuw concept dat we in Noorderwijk en Geel hebben gelanceerd en dit uitbouwen in 
andere gemeenten. Het gaat over kwalitatieve bereide maaltijden die worden aangeboden in een 
voedingsautomaat. Hier zult U dagelijks verse maaltijden vinden (pasta’s, woks, ovenschotels, desserts, 
soepen, hoofdgerechten, etc). Ook zullen er regelmatig acties gedaan worden, houd daarvoor onze 
website en onze Facebook pagina in het oog. 

Waar? Onze eerste automaat gaat u vinden op de parking (pleintje) aan bakkerij Vermeulen. Onze 2de 
automaat vind u in Geel (Dokter Van De Perrestraat 224). Heeft u nog 
goede ideeën over locaties voor ons concept. Laat ons dit zeker weten. 

  

Hoe? Onze automaat werkt zeer gemakkelijk. Via een touchscreen gaat 
u alle info van de gerechten kunnen bekijken (ingrediënten/allergenen). 
De betaling kan met munten, biljetten en via een bank app (QR-code). 

Contact?  

 http://www.meal-o-mate.be      @mealomate 

 info@meal-o-mate.be       #mealomate 

http://www.meal-o-mate.be
mailto:info@meal-o-mate.be


 Meal-Story 
Aan huis koud geleverd binnen een straal van 20km. 

Meal Story is voor iedereen, of je nu 
hulpbehoevend bent, tijdelijk niet kan koken of 

een drukke agenda hebt. 
Bestel makkelijk online via de webshop, via mail 

of telefonisch. (www.meal-story.be) 
Een menu start vanaf €8,50/pp  
(Soep, hoofdgerecht en dessert) 

Kwalitatieve, vitaminerijke en gezonde huisbereide maaltijden 

Glenn Hannes 
Tarwestraat 26 

2200 Noorderwijk 
0475/27.50.99 

www.meal-story.be 
info@meal-story.be 
BTW BE 0598.698.747 
IBAN BE10 0689 0190 3704 

€12,50



Traiteur-Hannes, Meal-Story 

en Meal-O-Mate 

wensen U fijne feestdagen 

en een gelukkig 2023
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