
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 

van vrijdag tot zondag. 
(alle prijzen zijn incl. btw) 

 

Tot snel !
 



PLANKEN 
TE VERKRIJGEN VANAF 10 PERSONEN

APEROPLANK €11/PP
Assortiment van kazen en vers gesneden charcuterie
Rilette met crackers 
olijven en druiven 

KAAS/CHARCUTERIEPLANK €19/PP
+- 200G/PP kaas assortiment
vers gesneden charcuterie
brioche en rozijnenbrood
confituur, olijven, rozijnen en druiven 

KAASPLANK €15/PP
+- 250G/PP kaas assortiment
brioche en rozijnenbrood
confituur, olijven, rozijnen, noten en druiven 



KOUDE GERECHTEN 

WINTERKRANS €4/PP
Chorizo - olijf - mozzarella - cherrytomaat - rozemarijn 

FARMERS SALADE €4,5/PP 
Geroosterde butternut - braambes - 
boerenkool - pecan - esdoorn  

BURRATA & GRAPES €4,5/PP

Burrata - geroosterde druiven - basilicum -
plaatfocaccia (MY FAVO!)

LIBANESE DIP & FOCACCIA €12 
Libanese dip - zatar focaccia - granaatappel 

TE VERKRIJGEN VANAF  10 PERSONEN

SMOKEY CAESAR SALADE €5,5/PP 
Kip (De Laet & Van Haver) - ansjovis - Romeinse sla - 
ei - parmezaan - focaccia croutons - dressing 

OPTIONEEL EXTRA DUROC D’OLIVES + €1/PP

(PER 4 PERSONEN)



VEGGIE
Basilicum pesto - zoete ui - fetakaas - tijm

VLEES
Gerookt spek - ui - parmegianno reggiano - zwarte peper
Pepperoni - paprika - rode ui - fetakaas - tijm 

VEGAN
Artisjok - olijf - rode ui - look - rozemarijn

WARME GERECHTEN 

BAKSEL €7

CAMEMBREAD €11 

Frambozenhoning - amandel - tijm
CAMEMBREAD MET TOPPING €14

DIENT NOG AFGEBAKKEN TE WORDEN TER PLAATSE 



SMAAKT NAAR MEER ? 

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

I would love to serve you! 
 

Heb je problemen met  de grootte van de porties die je
wil bestellen? Ik help je graag op weg als je mij je 

 voorkeuren kan doorgeven via het contactformulier op
www.baksel.be/contact.

 
Tot snel ! 



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!



REACTIES
Enkele reacties van onze terugkerende klanten 

waar wij heel fier op mogen zijn.  


