
TRAITEUR soenen DAVY 

SPECIALITEIT BARBECUE 



Beste klant,

Organiseer je een klein of groot feestje, gelijk voor welke gelegenheid, 
en zie je het niet zitten om zelf achter de barbecue te staan; 
dan bieden wij u de ideale oplossing...Wij doen alles bij u thuis! 
Naast onze barbecue formules vindt u eveneens enkele andere suggesties.

Heeft u geen tent of zijn er onvoldoende borden of bestek? Ook dit 
is geen probleem, want alle benodigdheden kunt u bij ons huren. Wij 
nemen uiteraard ook alles terug mee zodat u geen afwas of werk 
hoeft te doen, en u met volle teugen van het feest kunt genieten!

Met reeds meer dan 15 jaar ervaring met feestjes  zoals 
communies, trouwfeesten, babyborrels, bedrijfsfeesten, ... 
bent u bij traiteur Davy Soenen zeker aan het juiste adres. 

Hebt u zelf nog suggesties of vragen, neem dan gerust contact op. 
U kunt ons steeds bereiken op volgend nummer: 

051 48 46 68
(bij voorkeur na 19 uur)

Smakelijke groeten,

davy soenen



italiaans spiesje

APERITIEF

knoflookbroodje
gevulde champignon met kruidenboter
mini croque monsieur

kippenboutje

spiesje van grillworst

gegrilde coquille in witte wijnsaus

wokhapje (kip)
joppie scampi
kippenlolly

hawaïaans spiesje (kip, ham & ananas)

gegrilde groene asperge met parmezaan

coquille gewikkeld in zalm

€ 0,60 /stuk
€ 0,60 /stuk

€ 0,70 /stuk

€ 0,90 /stuk

€ 0,90 /stuk

€ 1,10 /stuk

€ 1,50 /stuk

€ 1,10 /stuk
€ 1,10 /stuk
€ 1,10 /stuk

€ 1,10 /stuk

€ 1,10 /stuk

€ 1,90 /stuk

gevulde gehaktballetjes met mozzarella € 1,00 /stuk
gevuld krielpatatje (zalm, kappertjes & mascarpone) € 1,20 /stuk

I nieuw!
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barbecue

lepelhapje met gegrilde tonijn € 1,20 /stuk

(gekookte ham, gerookt spek, kerstomaatje)

opgevuld droomtomaatje met mozzarella & pesto € 1,30 /stuk



barbecue

kippenboutje, joppiescampi, mini croque monsieur, spiesje van 
grillworst, kippenlolly

APERITIEFPAKKET

€ 3,90 /pp

Aperitiefbarbecue (vanaf 20 personen)

knoflookbroodje, gevulde champignon, croque monsieur, gegrilde 
coquille, spiesje van grillworst, italiaans spiesje, wokhapje, joppie 
scampi, kippenlolly en groene asperge

gevolgd door een heerlijk dessert; gekarameliseerde ananas met 
kokos en ijs

inclusief werk, houtskool en bestek € 18,90 /pp
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I



deze salades kunnen ook als aperitiefhapje gegeven worden...
benieuwd? neem een kijkje op onze facebookpagina!

scampibrochette (3 stuks)

barbecue

VOORGERECHTEN

zalmpapillotte

gegrilde forel opgevuld met amandelspijs

€ 2,60 /pp

€ 3,60 /pp
€ 5,90 /pp
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FRISSE SALADES

crunchy chicken (kip) € 5,90 /pp
rice ‘n nice (varkensvlees) € 5,90 /pp
noodle bite (gebakken rosbief) € 6,90 /pp
honey duck (eendeborst) € 6,90 /pp
roasty toasty (parelhoen) € 6,90 /pp

salades geserveerd in leuke glazen potjes, opgebouwd in verschillende laagjes, met 
een bijpassend stukje gegrild vlees, vis of vegetarisch alternatief...

scampi style (scampi) € 6,90 /pp
pink paradise (zalm) € 6,90 /pp
take tuna (tonijn rosé) € 6,90 /pp

white delight (geitenkaasje) € 6,90 /pp

vispannetje € 6,90 /pp

€ 1,30 /pp

I TIP



barbecue

HOOFDGERECHTEN
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entrecôte, côte à los, gemarineerde rundsbrochette, gemarineerde biefstuk, 
rundsmedaillon 

RUND (BELGISCH WIT BLAUW)

kalfslapje, kalfssteak, kalfsmedaillon, kalfskotelet
KALF

keuze uit verschillende runderrassen
Ierland:
Frankrijk:
Spanje:

Aberdeen Angus, Hereford, Simmental
Charolais, Salers
Rubia Gallega

gemarineerde koteletjes, spies van ardeens varkenshaasje, chipolata, varkensloempia, 
hamburgers, boerenworst (met bieslook & ui), ribbetjes gemarineerd in kriekbier

VARKEN

keuze uit verschillende VARKENSRASSEN
België:
Spanje

Berkshire, Duroc d’olives
Iberico

merguez, lamsbrochette, lamskroon, lamsgigot, lamssteak
LAM

gemarineerd kalkoen- of kippenfiletje, kippenbout, brochetjes, kipkotelet, kalkoenhaasje, 
kipburger

GEVOGELTE



aardappelsalade, aardappelen in vinaigrette, gebakken krielaardappelen, 
polderaardappel in de pel 
pastasalade

barbecue

VIS

papillotte van zalm, papillotte van kabeljauw, papillotte van zeewolf, scampibrochette, 
gamba’s, tonijn, langoustines, visbrochette (zalm, victoriabaars en scampi), halve kreeft, 
tarbot

GROENTEN

warm: aubergine- en courgetteschijven met kruiden, gemarineerde groentenbrochette, 
gegrilde witte asperge met gesmolten boter, gevuld patatje met zure room

koud: broccolisalade (broccoli, rode ajuin en selder)
zomersalade (bloemkool, wortel en augurk)
rauwkostsalade (jonge wortel, broccoli,  bloemkool en tomaten)

aardappelen en pasta

SAUZEN

warm: peper, champignon, bearnaise, provençaal

koud: tartaar, cocktail, mayonaise, vinaigrette, joppiesaus
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steak maison, gemarineerde lamskroon, gemarineerde kipfilet, 
scampibrochette (3 stuks), barbecueworst of witte pens

BBQ PAKKET 5

€ 8,70 /pp

barbecue

BARBECUE PAKKETTEN
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saté, kippenbout, barbecueworst
BBQ PAKKET 1

€ 3,20 /pp

saté, kippenbout, barbecueworst, rib
BBQ PAKKET 2

€ 4,90 /pp

gemarineerde kipfilet, ardeens koteletje, barbecueworst, spekfakkel, 
gemarineerd rundsbrochetje

BBQ PAKKET 3

€ 6,40 /pp

gemarineerd biefstukje, kalkoenbrochetje, chipolata, kipkotelet, saté 
van grillworst

BBQ PAKKET 4

€ 7,30 /pp

ardeens varkenshaasje, kalkoenhaasje, gemarineerd varkenslapje, 
barbecueworst, lamssteak

BBQ PAKKET 6

€ 8,90 /pp

I nieuw!



barbecue

koude groentenkrans, aardappelen naar keuze (gebakken 
krielaardappelen of aardappelsalade of aardappelen in de vinaigrette) 
of pastasalade en drie sausjes

AANVULLEND...

€ 3,20 /pp
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barbecueworst, saté, rib, kippenbout, gemarineerd spek, witte pens 
of saté van kippenvleugels
inclusief groentenkrans, drie sausjes en aardappelen naar keuze of 
pastasalade

BBQ PAKKET 'ALL-IN'

€ 13,50 /ppinclusief werk, houtskool, bestek, borden en btw

barbecueworst, saté, rib, kippenbout, gemarineerd spek, witte pens 
of saté van kippenvleugels
inclusief groentenkrans, drie sausjes en aardappelen naar keuze of 
pastasalade

BBQ PAKKET 'KLASSIEK'

€ 8,50 /pp

vanaf 20 personen

groentenbundel, halloumi, courgette- en aubergineschijven 
VEGGIEPAKKET

€ 9,50 /pp



barbecue

WINTER IDEE A VOLONTE

varkenshaasje € 11,00 /pp

barbecue ham € 10,00 /pp
côte à los € 12,40 /pp
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'

ribbetjesfestijn € 8,70 /pp

tomatensoep met garnituur (maredsouskaas & bieslook) € 3,00 /pp

erwtensoep met garnituur (stukjes spek & room) € 3,20 /pp

stukje gegrild focacciabrood € 0,70 /pp

warme groentenkrans, gebakken krielpatatjes en twee warme 
sausjes naar keuze

AANVULLEND...

€ 4,20 /pp

warme groentenkrans, frietjes, kroketten, rösti of gratin dauphinois 
en twee warme sausjes naar keuze

€ 6,20 /pp

koude groentenkrans, aardappelen naar keuze (gebakken 
krielaardappelen of aardappelsalade of aardappelen in de vinaigrette) 
of pastasalade en drie sausjes € 3,20 /pp



barbecue
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DESSERT

gekaramelliseerde ananas met kokos € 2,10 /pp
bananen met rum en munt € 2,40 /pp
fruitbrochette € 3,10 /pp
pakketje met tropische vruchten € 3,60 /pp

gegrilde ananasspies met marshmallows € 1,50 /pp

popcorn op de barbecue € 8,00 /kg

bovenstaande desserts zijn voorzien van een bolletje hoeve ijs

I leuk idee voor de kinderen: 

gewokte aardbeien met liefmans kriek € 3,60 /pp

DESSERTBUFFET 

chocomousse, fruitsalade, assortiment van mini taartjes (5stuks/pp) € 8,80 /pp

pakketje van rood fruit & cuberdons € 3,60 /ppnieuw!M

watermeloen met Griekse yoghurt € 2,20 /ppnieuw!M



ontbijtspek, chipolata worstje, grillbacon, spiegelei, geroosterd 
brood, focacciabrood met kruiden, brochette van champignons en 
kerstomaatjes, yoghurt met gegrild fruit, opgevulde croissant 

barbecue

ONTBIJTBARBECUE

inclusief assortiment verse pistolets, assortiment confituur, choco, 
kaas en hesp

€ 9,90 /pp
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belegd met tomaat, geraspte wortel, ijsbergsla,  mayonaise, 
cocktailsaus, joppiesaus 

BREYDELHESP MET OVENKOEK

€ 4,30 /st
vanaf 50 stuks

belegd met tomaat, geraspte wortel, ijsbergsla,  joppiesaus
BROODJE BREUGHELSPEK

€ 3,30 /st
vanaf 50 stuks

GROEPSIDEE

belegd met tomaat, geraspte wortel, ijsbergsla,  mayonaise,  
cocktailsaus, joppiesaus 

BEENHESP MET OVENKOEK

€ 3,30 /st
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vanaf 50 stuks

FEESTFORMULE

3 aperitiefhapjes  (italiaans spiesje, joppie scampi, kippenboutje)
+
beenhesp met ovenkoek
inclusief werk, houtskool, servetten en btw

€ 9,50 /pp
vanaf 50 personen

panini tomaat & mozzarella 
Nieuw! VEGETARISCHE OPTIE 

€ 3,00 /st

I



GROEPSIDEE

met ajuin, ketchup en/of mosterd
HAMBURGER MET PISTOLET

€ 2,00 /st

met ajuin, ketchup en/of mosterd
WORST MET PICcOLO

€ 2,00 /st

CHEESEBURGER MET PISTOLET

met twee kaassmaken naar keuze:
gouda, gouda extra aged, Roquefort, Brie of chèvre
ketchup en/of mosterd € 2,10 /st
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vanaf 50 stuks

vanaf 50 stuks

vanaf 50 stuks

belegd met tomaat, geraspte wortel, ijsbergsla,  mayonaise en/of  
cocktailsaus

PITTA MET WRAP

€ 3,20 /st
vanaf 50 stuks



KOUDE SCHOTELS
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tomaat-garnaal, hamrolletjes met asperges, gebakken rosbief, bootje 
met beenham salade, varkensgebraad, serranoham met meloen, 
kippewit, filet d’anvers, italiaanse salami en kipfilet met tuinkruiden

koude schotel met vlees

€ 14,20 /pp

tomaat-garnaal, gerookte zalm, gerookte heilbot, perzik met tonijn,
gegrilde gemarineerde langoustines, scampi, gerookte rivierpaling, 
viscocktail, gestoomde zalm en gegrilde st-jacobsnootjes

KOUDE SCHOTEL MET VIS

€ 18,80 /pp

tomaat-garnaal, hamrolletjes met asperges, gebakken rosbief, filet 
d’anvers, kipfilet met tuinkruiden, gerookte zalm, gestoomde zalm,  
perzik met tonijn, gerookte heilbot, scampi en opgevuld eitje

KOUDE SCHOTEL MET VLEES EN VIS

€ 17,30 /pp

koude groenten, aardappelen naar keuze en sausjes inbegrepen



VERRASSINGSBROOD
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kaas, bacon, kippewit, tonijn, krab, hespesalade en preparé
belegd met groenten & gegarneerd met fruit
zeven broodjes per persoon

KlassieK

€ 7,90 /pp

gerookte zalm, gerookte heilbot, krabcocktail, vissalade, gandaham, 
italiaanse salami en kippewit
belegd met groenten & gegarneerd met fruit
zeven broodjes per persoon

DE LUXE

€ 8,90 /pp



EINDEJAARSKLASSIEKERS
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rund, varken, kalkoen, kip, vier soorten fondueballetjes en mini 
chipolata

FONDUE

€ 7,50 /pp

vier soorten fondueballetjes en mini chipolata
KINDER FONDUE

€ 4,00 /pp

rundersteak, chipolata, kalkoenfilet, kipschnitzel, lamskroonkoteletje, 
hamburgertje, cordon bleu, varkenslapje

GOURMET

€ 8,00 /pp

rundersteak, chipolata, kalkoenfilet, ardeens lapje, lamskroonkoteletje, 
hamburgertje, cordon bleu, varkenshaasje, kippensnitzel en 
hoeve-eitje met spek 

GOURMET DELUXE

€ 9,50 /pp

chipolata, hamburger, kipfilet en kaasburger
KINDER GOURMET

€ 5,00 /pp

rundersteak, varkenslapje, kalkoenfilet, lamskroonkoteletje, 
hamburgertje, orloff, gemarineerd kalfslapje en gemarineerd kipfiletje

STEENGRILL
€ 8,00 /pp

koude groentenkrans, aardappelen naar keuze (gebakken 
krielaardappelen of aardappelsalade of aardappelen in de vinaigrette) 
of pastasalade en drie sausjes

AANVULLEND...

€ 3,20 /pp



EINDEJAARSKLASSIEKERS

lamskroonkoteletje, mosterdhaasje, italiaanse kip, rundersteak, 
varkensspiesje, scampi spiesje, zalmpapillotte en coquille 

teppanyaki

€ 16,50 /pp

groentenbundeltje, zuiderse salade en courgette & aubergine schijfjes
kalfjus, kippenjus en visroomsaus
krielaardappelen, rijst en japanse mie 

I inclusief groenten, saus en aardappelen:
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EINDEJAARSKLASSIEKERS

glaasje met zalm, dille en mascarpone
Nieuw! ASSORTIMENT KOUDE HAPJES

€ 5,00 /pp

glaasje garnaal cocktail 
komkommer met kaasvulling
brochetje met meloen, parma, mozarella 
brochetje met chorizo, belegen kaas en zongedroogde tomaat 

mini vidé met vol-au-vent
Nieuw! ASSORTIMENT WARME HAPJES

€ 3,00 /pp

mini vidé met visvulling
mini vidé met kaas en ham
kippenboutje 
mini pizza 

glaasje garnaal cocktail 
Nieuw! ASSORTIMENT KOUDE EN WARME HAPJES

€ 4,00 /pp

brochetje met meloen, parma, mozarella 
mini vidé met vol-au-vent
kippenboutje 
mini pizza 
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TAPAS
tapasglaasje van het huis € 1,50 /pp



DIVERSEN
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tent 5x10 meter, levering en plaatsing € 370,00

receptietafels zonder hoes € 15,00 /stuk

receptietafels met hoes € 18,00 /stuk

Blijf ons volgen op Facebook voor onze nieuwtjes en suggesties!

Traiteur Davy Soenen

vuurkorven € 15,00 / 2 stuks 
ideaal bij het organiseren van een winterbarbecue!



2018
Davy Soenen - Zuidstraat 60 - 8480 Ichtegem

051 48 46 68   traiteurdavy@gmail.com

ontwerp: www.lynnvanhove.be


