
HAPJESPANNETJES 

 
Geeft u een klein feestje, gezellige avond onder vrienden, 

of  hebt u geen plaats om onze reuzenpan te zetten?  Dan 

kunt u nog altijd onze mini-pannetjes bestellen.  Wij 

leveren deze pannetjes, gevuld met vlees, groenten en 

patatjes.  U hoeft ze enkel nog aan te sluiten op een 

stopcontact, een half uur opwarmen en u kunt aan tafel. 
 

Vanaf 12,00 € pp (afhankelijk van de vleeskeuze) 
 

     
 

 

 

BABY-ONTBIJT 
 

Nieuwe spruit in de familie?  Leer hem/haar direct dat 

het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. 
 

Wij bieden u een ontbijtbuffet met broodjes, sandwiches, 

pistolets, croissants,  koffiekoeken, cake, diverse soorten 

kaas, hesp, salami, gerookt vlees, verschillende salades, 

boter, choco, confituur, gerookte zalm, spek en eieren, 

yoghurt en fruit. 
 

12,00 € pp 
 

 

Uit te breiden met drank (koffie, thee, sinaasappelsap, melk 

en aardbeidrank). 
 

+ 2,50 € pp 

 

Uiteraard hoeft dit ontbijt niet beperkt te worden tot 

het vieren van een geboorte, elke gelegenheid is goed 

voor een stevig ontbijt. 

Leave room for dessert.

mogelijkheden als nagerecht:
 

 

       
 

 

 

Een ganse namiddag live

professioneel 

In combinatie

slagroom, vers fruit, krieken, kokos,…
 

         

DESSERTJES 
 

Leave room for dessert.  Wij bieden u onderstaande 

mogelijkheden als nagerecht: 

� Pannenkoeken met ijs                   2,00 € pp 

� Potjes rijstpap, chocomousse,    2,00 € per potje 

tiramisu, mokkamousse, 

aardbeimousse, kokosmousse 

        

MUZIEK & REUZENWAFELS 
 

Een ganse namiddag livemuziek, gebracht op een 

professioneel keyboard. 

In combinatie met onze lekkere reuzenwafels met suiker, 

slagroom, vers fruit, krieken, kokos,… 

          

 

Feesten met reuzenpannen

warme en koude buffetten

paella, tapa

 
 

Feesten met reuzenpannen, 

arme en koude buffetten, 

paella, tapas, hapjespannetjes, 

en nog veel meer 
 

Traiteur Jos & Corine 

Vispluk 17 (eerste KMO-unit) 

2290 Vorselaar 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0476/44 83 05 

www.stappaertsjos.be 

 info@stappaertsjos.be 

 Traiteurdienst Stappaerts 



BBQ MET REUZENPANNEN 
 

� Formule 1:  13 soorten vlees         20,00 € pp 
Biefstuk, kipfilet, frikadel, sparerib, hamburger, bbq-worst, 

varkenshaasje, grillworst, kalkoensaté, chipolata, gerookt 

spek, kippenvleugel en varkenssaté 
 

Warme krielpatatjes en warme rijstsla 
 

Groentenbuffet met 8 soorten groenten, verse fruitsla, 

krieken en 4 sausjes 
 

� Formule 2:  9 soorten vlees         16,00 € pp 
Kipfilet, frikadel, sparerib, bbq-worst, varkenshaasje, 

grillworst, kalkoensaté, chipolata en gerookt spek 
 

Warme krielpatatjes en warme rijstsla 
 

Groentenbuffet met 8 soorten groenten en 4 sausjes 
 

� Formule 3:  9 soorten vlees + vis         23,00 € pp 
Idem als formule 2, aangevuld met scampi’s in heerlijke 

kruidenmarinade en vispannetjes 
 

� Formule 4:  9 soorten vlees + warme    16,00 € pp 

groenten 
Idem als formule 2, maar met 3 soorten warme groenten 

+ 2 warme sausen i.p.v. groentenbuffet en sausjes 
 

� Formule 5:  7 soorten vlees        14,00 € pp 
Kipfilet, frikadel, sparerib, bbq-worst, grillworst, chipolata 

en gerookt spek 
 

Warme krielpatatjes en warme rijstsla 
 

Groentenbuffet met 6 soorten groenten en 3 sausjes 
 

� Formule 6:  7 soorten vlees + warme    14,00 € pp 

groenten 
Idem als formule 5, maar met 3 soorten warme groenten 

+ 2  warme sausen i.p.v. groentenbuffet en sausjes 
 

� Formule 7:  5 soorten vlees *        11,00 € pp 
Kipfilet, sparerib, kalkoensaté, chipolata en gerookt spek 
 

Groentenbuffet met 8 soorten groenten en 4 sausjes 
 

ANDERE MOGELIJKHEDEN ZIJN ALTIJD BESPREEKBAAR 
 

* Formule 7 is enkel bedoeld voor grote groepen zoals bijvoorbeeld 

schoolfeesten, rusthuizen,… 

 

Voor kinderen jonger dan 12 mogen deze prijzen worden gehalveerd. 

Bij al onze formules worden enkele vaste kosten in rekening gebracht: 

� 35,00 €:  Huur van het materiaal (tentje, gas, olie,…) 

� 150,00 €:  Bakkosten (een ploeg van ons komt bakken) 

� 15,00 € - 30,00 €:  Verplaatsingskosten 

Indien gewenst zorgen wij ook voor borden en bestek:  1,00 € pp 

Een goed alternatief voor al die BBQ

rijkelijke Spaanse paella.  E

écht rijkelijk.

gamba’s, garnalen

kippenboutjes, tomaten, erwtjes
 

16,00
 

       
 

 

 

U organiseert een receptie, 

vrienden en familie verrassen met zuiderse lekkernijen?  

Bestel onze overheerlijke schotels met tapa’s.
 

Vanaf 8,00
 

   

PAELLA 
 

Een goed alternatief voor al die BBQ-formules is een   

rijkelijke Spaanse paella.  En met rijkelijk bedoelen we 

écht rijkelijk.  Onze paella zit boordevol, vis, scampi’s, 

gamba’s, garnalen, mosselen, inktvis, kip, chorizo, 

kippenboutjes, tomaten, erwtjes, paprika en ajuin. 

,00 € pp (excl. vaste kosten (zie onderaan BBQ)) 

   

TAPAS 
 

U organiseert een receptie, bedrijfsfeest, of u wilt uw 

vrienden en familie verrassen met zuiderse lekkernijen?  

Bestel onze overheerlijke schotels met tapa’s. 

Vanaf 8,00 € pp (afhankelijk van de gekozen tapas) 

 

KOUDE & WARME BUFFETTEN

  Ideaal voor de fe

  thuis of op locatie.  Grote keuze uit warme gerechten

  (stoofpotje, vispannetje, Indische videe, kip op Oosterse

  wijze, konijn

  enkele aardappelbereidingen).

  Koud buffet

  Belle-vue,…).
 

  Prijs op aanvraag
 

    
 

 

 

  Witte en zwarte pensen, 

  grote gehaktballen en 

  rookworst 

  dessert.  Het zijn maar enkele van 

  om uzelf ten tijde van de B

  de Oude te wanen.

  Onze breugheltafel is een perfecte variant voor 

  barbecue of de klassieke buffetten.
 

  Prijs op aanvraag

KOUDE & WARME BUFFETTEN 
 

Ideaal voor de feestdagen, teerfeesten en jubileums, bij u 

of op locatie.  Grote keuze uit warme gerechten 

(stoofpotje, vispannetje, Indische videe, kip op Oosterse 

jze, konijn, varkenshaasje, ossentong,… (aangevuld met 

enkele aardappelbereidingen). 

buffet (rosbief, kip, gebraad, gerookte vis, zalm 

vue,…). 

Prijs op aanvraag (vanaf 22,00 € pp) 

 

BREUGHELTAFEL 
 

Witte en zwarte pensen, kop, kippenbouten, spek, paté,  

gehaktballen en patatjes.  Erwtensoep met  

rookworst als voorgerecht, rijstpap met bruine suiker als  

.  Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden 

ten tijde van de Bourgondiërs en Pieter Bruegel 

Oude te wanen. 

Onze breugheltafel is een perfecte variant voor de reuzen 

barbecue of de klassieke buffetten. 

Prijs op aanvraag (vanaf 18,00 € pp) 


