SCHOTELS
& FORMULES
KAASSCHOTELS
U kiest tussen onze ‘Plateau de l’Affineur’, een klassiek assortiment met AOP kazen van hier of
elders, of onze ‘Sélection du Marché’, een schotel met specialiteiten en minder bekende pareltjes,
voor u geselecteerd op de vroegmarkt van Rungis.
Maaltijd………………...€ 11,00 p.p. (portie 250 g)
Dessert…………………..€ 6,60 p.p. (portie 150 g)
Pré-Dessert……………....€ 4,40 p.p. (portie 100 g)
U kan onze kazen ook met fijne vleeswaren combineren.
Wij stellen gewoonlijk een verhouding van 2/3 kaas en 1/3 charcuterie voor.

Een originele presentatie ?
Wij presenteren de kazen op een mooie houten plank met noten, gedroogde vruchten en een gelei
van geconfijt fruit. € 12,00 per plank
(maximum 10 personen maaltijd per plank, t.e.m. 3 personen is de prijs € 8 per plank)
De charcuterieplanken maken we op met gedroogde tomaatjes, olijven, augurken,…
€ 17,00 per plank (maximum 7 personen maaltijd per plank). Per plank betaalt u een waarborg van
€ 50,00 (cash te betalen).

Een grote groep ?
U heeft een vergadering, een feest,…en schotelt uw genodigden graag iets lekkers voor ?
Vanaf een maaltijd voor 50 personen stellen wij een evenwichtig assortiment van minstens 10
verschillende soorten kazen voor. € 9,90 p.p (portie 250 g)
Gepresenteerd op mooie planken opgemaakt met noten, gedroogde vruchten en een gelei van
geconfijt fruit. € 12 per plank.
Voor scholen of verenigingen die extra middelen zoeken, maken wij buffetten op maat aan een voordelige
prijs, maar steeds even smaakvol.

Julien Hazard Fromager - Affineur
Rue Vanderkindere 137, 1180 Bruxelles
www. julienhazard.be

Dinsdag t / m vrijdag 10.00 - 18.30 uur
Zaterdag 9.00 uur tot 18.00 uur
02/851 89 60 - info@julienhazard.be

RECEPTIE
Mooi gerijpte seizoenskazen, op een mooie houten plank in hapklare porties gepresenteerd voor
uw gasten. Naargelang de gelegenheid : onder vrienden of familie, voor een gezellige drink, een
borrel met hapjes of als versnapering. Vanaf 4 personen. € 8,50 p.p. (portie150 g)
Ook te combineren met fijne vleeswaren : € 9,50 p.p.
€ 50,00 Waarborg per plank.

Aperitiefbordjes
Geen inspiratie voor uw volgend aperitief? Wij stellen graag onze smakelijke en originele bordjes
aan u voor. Vanaf 2 personen (tot 4 personen per bord). € 35,00 Waarborg per bord
Italiaans bordje…………………………………………………….…..................... € 8,00 p.p.
(Parmaham, Felino, Tomaat-mozzarella, Parmesan)
Spaans bordje………………………………………………………….................... € 8,00 p.p.
(Serranoham, Manchego, Chorizo, Gemengde olijven)
Zwitsers Bordje ………………………………………………………..................... € 8,50 p.p.
(Tête de Moine, Grison, Emmentaler & Noten, Appenzeller)
Belgisch Bordje………………………………………………………….................. € 8,00 p.p.
(Preskop, Ardeense Salami, Aurélie, Sarté)

Raclette & Fondue
‘s Winters iconische bergmaaltijd. Raclette en kaasfondue zijn onmisbaar bij een gemoedelijk diner onder vrienden of familie. In het seizoen bieden wij een grote keuze aan variëteiten.
Fondue Maison (portie 250g) ……………………………………………….......... € 11,00 p.p.
(Gruyère, Emmentaler, Sbrinz)
Fondue Moité-moité (portie 250g)…………………………………….................. € 11,00 p.p.
(Gruyère, Vacherin Fribourgeois)
Raclettekazen (zwitsers, frans, geit, schaap, Peper, gerookt, Baslook, Mosterd)
Assortiment Maison (portie 250g)……………………………………..................... € 8,50 p.p.
Presentatie op plank : € 8,00 per plank (maximum 8 personen per plank)
€ 50,00 Waarborg per plank
Wij stellen apparaten voor fondue en raclette ter beschikking (voor een kwart/half wiel)
tegen een waarborg van respectievelijk 50 € en 75 €.

BESTELLEN ?
Onze schotels en andere formules dient u minstens één dag op voorhand te bestellen.
Om zo goed mogelijk aan al uw verwachtingen te voldoen, bestelt u in de winkel of telefonisch
02 / 851 89 60.

