
BAKSEL AAN HUIS 
————winterbrochure———-—



ALGEMEEN 
Hi daar! Heerlijk dat jij je evenement onvergetelijk wil 

maken met de gerechten van Baksel.
 

Door ervaring op te lopen in 
de hogere gastronomie

 zoals ‘t Zilte ***, Blue Hill at Stone Barns NY ** en 
‘t Korenaer * staat kwaliteit op de bovenste rij bij ons. 

 
Bij al onze gerechten is bijhorend servies voorzien.

Hiervan wordt er verwacht dat het binnen de 7 dagen
proper wordt terug gebracht naar Stekene of in

onderling overleg naar je dichtstbijzijnde verkooppunt. 
 

Bestellingen worden telkens afgehaald in de 
Brugstraat 57, Stekene tussen 11u en 13u  of op

afspraak. Naar de toekomst toe is levering aan huis
mogelijk voor een meerprijs. 

(alle prijzen zijn incl. btw) 
 

Tot snel !
 



PLANKEN 
TE VERKRIJGEN VANAF 8 PERSONEN

APEROPLANK €14/PP
Assortiment van kazen en vers gesneden charcuterie
Rilette met crackers 
olijven en druiven 

KAAS/CHARCUTERIEPLANK €21/PP
+- 200G/PP kaas assortiment
vers gesneden charcuterie
brioche en rozijnenbrood
confituur, olijven, rozijnen en druiven 

KAASPLANK €17/PP
+- 250G/PP kaas assortiment
brioche en rozijnenbrood
confituur, rozijnen, noten en druiven 



KOUDE GERECHTEN 

WINTERKRAN
S Chorizo - olijf - mozzarella - cherrytomaat - rozemarijn 

LIBANESE HUMMUS & PULLED CHICKEN 
Hummus - pulled chicken - granaatappel - 
zatar crackers 

TE VERKRIJGEN VANAF 8 PERSONEN

SMOKEY CAESAR SALADE 
Kip (De Laet & Van Haver) - ansjovis - Romeinse sla - 
ei - parmezaan - focaccia croutons - dressing 

WALDORF SALADE 
Knolselder - Duroc d’Olives ham - rum rozijn - 
appel - pecan  



KOUDE GERECHTEN 

FARMERS SALADE 
Geroosterde butternut - braambes - boerenkool - 
pecan - esdoorn  

BURRATA & GRAPES 
Burrata - geroosterde druiven - basilicum -
plaatfocaccia 

TE VERKRIJGEN VANAF  8 PERSONEN

CAPRESE PASTA SALADE 
Italiaanse pasta - cherrytomaat - mozzarella - 
basilicum - pesto 

Vegetarisch en Vegan



WARME GERECHTEN 

LIBANESE AUBERGINE MET KROKANTE 
GEITENKAAS 

Aubergine - granaatappelmelasse - pistache -
geitenkaas in filodeeg 

TE VERKRIJGEN VANAF  8 PERSONEN

(Geitenkaas zelf nog op te warmen in de oven)



Wegens de opbouw van onze eigen productie
atelier kunnen wij momenteel geen baksels of

camembreads aanbieden. 

Wij verwachten in april terug in actie te kunnen
schieten met onze artisanale producten.

Onze excuses voor het eventuele ongemak hierin.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij u minstens even

enthousiast kunnen maken met onze andere
gerechten. 

BAKSEL & CAMEMBREAD



FORMULE

PRIJZEN GERECHTEN

4 GERECHTEN NAAR KEUZE: €30/PP
PER ELK AANVULLEND GERECHT +€8/PP

 
INDIEN MINDER DAN 4 GERECHTEN GEWENST

€8/PP PER GERECHT 
 

EXTRA FOCACCIA BROOD: €1,5/PP 
 
 

ONZE GEKENDE APERO- EN KAASPLANKEN ZIJN APART 
TE BESTELLEN EN BEHOREN NIET TOT DE FORMULE 

(Dient zelf nog afgebakken of gegrild te worden) 



EXTRA

Houten bestek met wit servet in bruine bestekpochette

DISPOSABLE SERVIES €1,2/ST
Biologisch afbreekbaar
Stevig materiaal, gemaakt van suikerriet
15 X 15 CM



SMAAKT NAAR MEER ? 
Benieuwd naar onze keuken? Via ons instagram kanaal

kan je via het hoogtepunt ‘Catering’ alvast enkele
voorbeelden zien van voorgaande bestellingen. 

 

Ben jij alvast helemaal verlekkerd op al onze gerechten
en wil jij graag een vrijblijvende offerte op maat ?

I would love to serve you! 
 

Vul het contactformulier in  via
www.baksel.be/baksel-aan-huis

 

Tot snel ! 



REACTIES
Enkele reacties van onze terugkerende klanten 

waar wij heel fier op mogen zijn.  



PARTNERS 
Kwaliteit staat op de bovenste rij bij Baksel en dat tonen we

graag! Hierbij vernoem ik graag enkele van onze partners 
waar we met veel trots mee samenwerken. 

DUROC D’OLIVES, LOCHRISTI

Lekker, lokaal en gezond. Het opvallende varken met
rood-bruine vacht en hangende oren wordt gevoed met
de twee belangrijkste ingrediënten om onze focaccia
mee te maken. Granen en olijfolie. Het vlees is zeer mals
en smaakvol. De charcuterie smelt weg op de tong en
is niet meer weg te denken in ons planken assortiment.
O-ver-heerlijk! 

BIOSING, RIBNICA SLOVENIË 

Een ware beleving om te proeven en zeer exclusief. 
David Lesar bereid zijn salami’s met pure vakmanschap
en zonder enige toevoeging van additieven en enkel met
de beste delen van het varken, hert en beer. Het duurt
minstens 2 jaar voor het eindproduct af is. Lang wachten
wordt beloond. 



PARTNERS 
Kwaliteit staat op de bovenste rij bij Baksel en dat tonen we

graag! Hierbij vernoem ik graag enkele van onze partners 
waar we met veel trots mee samenwerken. 

De Wilde Zuivel, Sint-Niklaas

In het walhalla van de lekkerste zuivelproducten uit
België en omstreken voorzie ik jullie van voornamelijk
Belgische kazen. Daarnaast zijn ze een bekroonde
artisanale kaasrijperij. Ze hebben al verschillende prijzen
gewonnen met hun bekende Klaartjes Kaas. Dit is een
Nederlandse Gouda die verder wordt gerijpt op
Belgische bodem. De oude brokkel van 3jaar is niet te
missen in onze kaasplank!


