
    



Dipschotel met sausjes      € 4,25/pers
  Knapperige groentjes met verse dipsausjes. Gepresenteerd op een leisteenschotel. 

Wrapschotel        € 7,00/pers
  Variatie aan verschillende soorten wraps in hapklare stukjes gesneden en 

  gepresenteerd op een houten plank.

Tapas Espanolas      € 4,95/pers
  Selectie van verschillende soorten Spaanse salami’s, gedroogde hammen 

  en pecorino kaas. Gepresenteerd op een houten plank. 

Tapas La Boqueria      € 8,50/pers
  Olijven, gedroogde ham, zongedroogde tomaatjes, salami, kaas, sweet peppers 

  gevuld met roomkaas, mini kipsateekes, dipstokjes en nacho’s vergezeld van      

  dipsauzen. Gepresenteerd op een leisteenschotel. 

 

TAPAS BROODJES ‘KLASSIEK’     € 6,50/pers
  Een mengeling van witte en meergranen broodjes belegd met kaas en groentjes,    

  kip en groentjes, Italiaanse ham met gedroogde tomaatjes, préparé en groentjes.  

  Netjes gepresenteerd op een leisteenschotel met de nodige versiering. 

TAPAS BROODJES ‘DELUXE’     € 7,50/pers
  Een mengeling van witte en meergranen broodjes belegd met brie, honing en     

  walnoten, zalm en kruidenkaas, rosbief en groentjes, kip curry en groentjes. 

  Netjes gepresenteerd op een leisteenschotel met de nodige versiering. 

TAPAS BROODJES ‘VEGGIE’     € 6,20/pers
  Een mengeling van witte en meergranen broodjes belegd met eisalade,           

  mozzarella met tomaatjes en groene pesto, huisbereide vegetarische 

  salade, fetakaas met olijven en rucola. Netjes gepresenteerd op een 

  leisteenschotel met de nodige versiering. 

TAPAS BROODJES ‘FAVOURITE SELECTION’ (vanaf 10 pers) € 7,80/pers 
  Laat u verrassen! Wij stellen voor u een assortiment samen met de lekkerste, 

  creatiefste en populairste broodjes van het moment. U krijgt bij afhaling een lijst     

  van de door ons geselecteerde broodjes. Netjes gepresenteerd op een 

  leisteenschotel met de nodige versiering. 



 
Klassiek gemengd vis-vleesbuffet    € 23,70/pers
Kippenboutje

Zacht gestoomde roze zalm

Trostomaat met grijze garnalen

Gevuld eitje

Hamrolletje met asperges

Varkens-en rundsgebraad

Variatie van verse groentjes en fruit, sausjes, pasta-en aardappelsla

Vip- Buffet       € 29,70/pers
Zacht gestoomde roze zalm

Trostomaat met grijze garnalen

Perzikje gevuld met tonijnsla

Gerookte zalm

Gevuld eitje

Hamrolletje met asperges

Italiaanse ham met meloen

Kippenboutje

Varkens-en rundsgebraad

Variatie van verse groentjes en fruit, sausjes, pasta-en aardappelsla

Basis pakket       € 4,85/pers
  Slamix, tomatenschijfjes gegarneerd met rode ui, komkommer, witte kool in 

  dressing, rode kool in vinaigrette, geraspte worteltjes. Gepresenteerd in bowls. 

Fijnproevers pakket      € 5,85/pers
  Slamix, tomatenschijfjes gegarneerd met rode ui, geraspte worteltjes, 

  komkommerschijfjes, fris groenteslaatje, bourgondisch slaatje, groene boontjessla,    

  bloemkoolsla. Gepresenteer in bowls

Degustatie pakket (vanaf 6 pers)     € 9,75/pers
  Een groentenpakket samengesteld volgens inspiratie van de chef. 

  



BBQ pakket 1       € 8,50/pers
  Hamburger, gemarineerd mini satéke, kippenboutje, 

  gekruide BBQ worst en gemarineerd spek

BBQ pakket 2       € 9,30/pers
  Gemarineerde steak, hamburger pigal, mini sateke, chipoworstje en 

  gemarineerde kipfilet

BBQ pakket 3       € 10,45/pers
  Spare ribs, kalkoenbrochette, scampi spiesje, lamskoteltje, biefstuk, kaasworst 

  

Aardappelsla van ’t huis      € 11,95/kg
  Onze heerlijke klassieke aardappelsla, op basis van aardappeltjes, 

  ajuin en verse tartaarsaus

Pastasalade met ei en tomaatjes    € 14,35/kg
  Onze meest geliefde pastasalade, dit lust echt iedereen!

Pasta pesto       € 15,60/kg
  Penne, rucola, zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas, pesto

Zuiderse pasta       € 14,20/kg
  Penne, zongedroogde tomaatjes, fijn gesneden courgette in een zuiders sausje. 

  Een aanrader voor bij de BBQ!

Pasta met geroosterde kip en ananas    € 15,75/kg
Heerlijke pasta salade met kipblokjes, currysaus, ananas en rode paprika

Pasta met gerookte zalm     € 18,95/kg
Heel lekker in combinatie met vis op de bbq

Rijstsalade       € 11,60/kg
Neutraal van smaak, maar dat maakt onze rijstsalade net zo geliefd bij de bbq!





Witte kool in dressing      € 9,85/kg
Rode kool in vinaigrette      € 7,15/kg
Tomatensla       € 12,85/kg
  Verse tomatenpartjes en eitjes op smaak gebracht met een lekkere dressing

Bloemkoolsla       € 14,95/kg
  Knapperige bloemkoolroosjes met stukjes tomaat, komkommer en dressing

Fitnessla       € 14,40/kg
  Zoete en frisse salade op basis van witte kool, ananas, meloen en rozijntjes

Bourgondisch slaatje      € 15,95/kg
  Lekker slaatje met knolselder, worteltjes en honingmosterddressing

Fris groenteslaatje      € 12,85/kg
  Mix van witte kool, rode ajuin, komkommer, mäis en snoeptomaatjes met een 

  frisse dressing

Wortelsla € 13,65/kg
  Lekker salade op basis van worteltjes vergezeld van een beetje prei en dressing

Rode bietjessla       € 12,50/kg
Zoet slaatje op basis van rode biet, appeltjes en rozijntjes

Boontjessla       € 14,30/kg
  Gestoomde boontjes vergezeld van tomaatjes en rode ajuin in een 

  lekkere frisse kruiden vinaigrette

 
 



BBQ aardappelspie       € 1,70/st
Aardappel in de schil       € 3,65/st
Groentespie        € 2,75/st
Gevulde champignon met pestokaas     € 2,95/st

Koude sausjes        € 13,00/kg
Cocktail, tartaar, mayonaise, look, barbecue, curry

Stokbrood (wit/grof)        € 1,70/st
Gemengde mini broodjes      € 0,50/st
Gekookte eitjes        € 1,00/st
Kruidenboter        € 3,40/st
Lookboter        € 3,90/st



De Groene Vallei
Olenseweg 292
2260 Westerlo
014/26 71 27
verswinkeldegroenevallei.be

Maandag t.e.m. vrijdag 7.00- 18.00u
Zaterdag 8.00u -17.00u
Zondag 8.00u - 12.00u 
Woensdag gesloten

Wij vragen u om steeds minimum twee dagen op voorhand te bestellen. 
BBQ vlees drie dagen op voorhand! 

Voor houten planken, leisteenschotels en bakken wordt een waarborg 
aangerekend. Als u deze proper en in goede staat terug brengt krijgt u 
deze waarborg terug betaald. 

Houten plank    € 15,00/st
Leisteenschotel    € 5,00/st
Blauwe bak    € 3,85/st

Prijzen en aanbod zijn geldig tot 15/09/2021


