
Aperitiefhapjes - Zeevruchten 
Afhaalgerechten & menu’s 
Koude & warme buffetten 

Hemelse patisserie & desserten  

AFHAALFOLDER 

Eindejaar 2020-2021 

 

Gasthuisstraat 10 Opwijk - 052 35 35 36  

Zandstraat 149 Appels - 052 20 12 24  

Oudegemse baan 65a Oudegem - 052 20 12 22 

Mechelsestraat 164 Londerzeel - 052 31 61 51 

BESTEL via www.dehoprank.be 
 

Denderbellestraat 116 St-Gillis-Dendermonde - 052 20 12 26 

BESTEL via www.bellefoodcreations.be 

 

Gelieve 1 week op voordien (in de winkel/webshop)  

te bestellen en het gewenste afhaaluur en afhaalpunt  

mee te delen (niet via mail bestellen aub) 
 

Patisserie & Brood kan u bestellen tot 15u dag ervoor 



ZEEVRUCHTENSCHOTELS by a’Muze 
 

Zeevruchtenschotel : langoustines, gamba’s, ongepelde  

garnalen, wulken, kreukels, 4 creuse,  2 platte oesters, mosselen, 

tartaarsaus, citroen aan € 26,00/p 

Zeevruchtenschotel ‘Royale’ idem met halve kreeft  aan € 41,00/p 
 

GROENTENPAKKETTEN 
 

Salad bar (voor bvb gourmet): gemengde sla, tomaat, komkommer, worteltjes, 

boontjes, pastasalade, rijstsalade, bakaardappeltjes, 4 sausjes (mayo, cocktail,  

bieslookvinaigrette, honing-mosterdsausje) aan € 8,00/p (vanaf 4 personen) 

Salad bowl (voor bvb kaaskroket, stoofvlees, …) aan € 4,00/p 
 

Warme groentenmix :  gekarameliseerd witloof/appeltjes & veenbessen/  

spekrolletje met boontjes / groene kool / boschampignons 

(bij de hoofdgerechten op de folder is dit steeds inbegrepen) aan € 6,50/p 
 

Verse kroketten aan € 0,35/st 
 

 

ONZE BUFFETTEN  
 

Koud buffet “St-Sylvester” aan € 28,00/persoon(vanaf 4 personen) 

Gepocheerde Schotse zalm, rijkelijk met garnalen gevulde tomaatjes, wrap van 

gerookte zalm & kruidenkaas, forelmousse & kaviaar, kippenpilon, pata grega &  

cavaillon meloen, wildpastei & uienconfijt, tomaat mozzarella, pastasalade,  

romige aardappelsla, aangepaste salades en sausjes 
 

Koud buffet “Deluxe” aan € 42,00/persoon (vanaf 4 personen) 

= St-Sylvesterbuffet + ½ Kreeft Belle-Vue 
 

Warm hoofdgerechtenbuffet “De Hoprank” aan € 29,00/persoon (vanaf 6 personen) 

(zeer praktisch voor de gastvrouw) 

Pladijsfilet Ostendaise, mossel, garnaal, tomaat, puree (vis v/h jaar) 

Parelhoenfilet druivensaus, Wildstoofpotje op de wijze van de Jager  

+ assortiment warme groentjes en wouddelicatessen, aangepaste sausjes,  

verse kroketjes en aardappelgratin.  
 

Landelijke kaas- of charcuterieschotels 

Assortiment van exclusieve kazen of fijne vleeswaren met 

waaier van vers fruit, nootjes en rozijntjes 

Als dessert (150g kaas of charcuterie) € 11,00/12,5 

Als hoofdgerecht (300g kaas of charcuterie) € 18,00/19,5 

Mini notenbroodjes € 0,60/st 

 

Tapas schotel : Spaanse charcuterie, manchego, pepadews, tapenades, … 

Als apero (150g) € 11,00 

Als hoofdgerecht (300g) € 21,00 

 



Menu SILVER aan € 41,00 
 

4 Warme feesthapjes van de Chef 
 

Scampi’s in rode curry 
 

Pompoen-Wortelsoepje / croûtons 
 

Kalkoenfilet / dragonsaus /  
wintergroentjes / verse kroketten 

 

Kerststronk “Maison” met slagroom 

FEESTELIJKE AFHAALMENU’S 

Menu a’Muze  aan € 50,00 
 

4 Warme luxehapjes: 
Gegratineerde creuse oester/Comtékaas 

Mini bouillabaisse 
Pulled porc kroketje/pickles dip 

Focaccia/tomaat/mozzarella/basilicum 
 

Tongschar « Ostendaise » 
(mossel/garnaal/tomaat/champignons) 

 

Witloofsoep / Breydelspek 
 

Hertenkalfrugfilet/ Fine Champagne/  
wouddelicatessen/ verse kroketten 

 

Panna cotta witte chocolade & framboos  

Kindermenu aan € 17,00 (-12 jaar) 
 

Chicken nuggets / dip 
 

Pompoen-wortelsoep / croûtons 
 

Kerstballetjes / tomatensaus /  
aardappelpuree 

 

Verrassingsdessertje 

EINDEJAARSGESCHENKEN 
Kom gerust eens langs in één van onze culinaire boetieks en  

wij stellen samen met u het perfecte geschenkpakket samen. 

... of schenk een cadeaubon van onze culinaire boetieks,  

restaurant a’Muze, Teaterhuyse of Hof ter Meyghem 

Menu GOLD aan € 44,00 
 

4 Warme feesthapjes van de Chef 
 

Marmietje van de Visser 
 

Venkelvélouté / rivierkreeftjes 
 

Varkenshaasje / jagersaus /  
wintergroenten / verse kroketten 

 

Tiramisu “Speculoos” 



FEESTELIJKE AFHAALGERECHTEN 
 € 

Hapjespakketten by a’Muze (prijs per 4 hapjes) 8,50 
 

4 Koude hapjes : Macaron paprika & parmesan - Creuse oester/soja/sjalot/gember - 

Mousse van forel/kaviaar/zuurdesem krokant - Wrap “Vitello Tonnato”/appelkapper/

ruccola 
  

4 warme hapjes : Gegratineerde creuse oester/Comtékaas - Mini bouillabaisse 

(bisque, garnaal, mossel, wakamé) - Pulled porc kroketje/pickles dip - Focaccia/

tomaat/mozzarella/basilicum 

Koude voorgerechten (bowls) - kan ook als sharinggerechtjes 
(Al deze voorgerechten zijn feestelijk afgewerkt en gepresenteerd in bowls) 
 

Vitello tonnato / kalfs / tonijncrème / kappertjes / ruccola   11,50 

Garnaal cocktail / ijsbergsla / gepocheerd eitje / cocktailsaus 16,00 

Wildpastei / mango-gember chutney / rozijnenbrioche 13,50 

Burrata / tomaatjes / basilicum / extra vierge olijfolie / fregola (veggy) 13,50 

Halve kreeft “Belle-vue” (kreeft van 600g) 20,00 
 

Soepen (per persoon = 0,5 liter) 
 

Pompoen-wortelsoep / kruidencroûtons 3,50 

Witloofsoep / Breydelspek 3,50 

Venkelvélouté / rivierkreeftjes 4,00 

Bisque van grijze garnalen / cognac 5,50 
 

Warme voorgerechten (voorgerecht/hoofdgerecht) 
 

Artisanale kaaskroketten (per stuk) 2,20 

Artisanale garnaalkroketten (per stuk) 3,40 

Salad bowl (saladegarnituurtje) 4,00 
 

Scampi’s in rode curry VG 6st    13,00 

Scampi’s in rode curry / pasta HG 9st    17,00 

Marmietje van de Visser (zalm/tong/kabeljauw/scampi)/puree 15,00/19,00 

Pladijsfilet / prei / trostomaat / kasteelaardappel / witte wijnsaus 15,00/19,00 

Tongscharrolletjes «Ostendaise» (mossel/garnaal/tomaat/champignons) 16,00/20,00 

Halve kreeft / ratatouillegroenten / limoenboter / verse pasta 22,00/33,00 

(kreeften van 600g)   
 

Veggy Hoofdgerecht  
Risotto / boschampignons / parmezaanse kaas / groentenchips /  

kruidensalade 15,00 

Gelieve één week voordien (in de winkel/webshop)  

te bestellen en het gewenste afhaaluur en afhaalpunt  

mee te delen (niet via mail bestellen aub) 

Patisserie & Brood kan u bestellen tot 15u dag ervoor. 

Hou ook rekening met de waarborg voor leeggoed. 

(borden, schotels, vispannetjes, …) Wij aanvaarden bancontact. 



Hoofdgerechten VLEES  

Kalkoenfilet met dragonsausje, verse kroketten  15,00 

Varkenshaasje met jagersaus, verse kroketten  16,00 

Parelhoenfilet met sausje van muskaatdruiven, verse kroketten  17,00 

Stoofpotje van hert, verse kroketten 18,00 

Hertenkalfrugfilet “Fine Champagne”, verse kroketten 20,00 
 

Bij deze hoofdgerechten serveren wij volgende groentjes :  

gekarameliseerd witloof/appeltjes & veenbessen/ spekrolletje met boontjes /  

groene kool / boschampignons 
 

Schepgerechten (per kg) 
Balletjes in tomatensaus 15,00 

Rundsstoofvlees Affligem 17,00 

Wildstoofpotje van hert, rode wijn 24,00 

Vol au vent 15,00 

Spaghettisaus Bolognaise 15,00 

Scampi duivelsaus / Scampi lookroom 29,95 

Kalfsblanquette 25,50 

Verse aardappelkroketten 0,35/st 
 

Evt. te combineren met onze Groentenpakketten of Salad bowls 

 

Broodjes 

Tafelbroodjes MIX  0,40/st 

Karrewiel (7 stuks) 2,95 

 

Belegde mini sandwiches of pistolets + garnituur 1,70 

Belegde mini luxebroodjes + garnituur 2,20 

Openingsuren winkels tijdens de feestdagen 
Do. 24/12 & 31/12 van 7.30u – 17u (afhalen traiteur v.a. 14u) 

Vr. 25/12 & 1/1 van 7.30u – 13u (afhalen traiteur v.a. 10u) 
 

Open op 26/12 & 2/1/2021 

Sluitingsdagen : Woensdag 23/12 & 30/12/2020  

Opwijk steeds 7/7 open! 
 

Om u beter van dienst te kunnen zijn werken we  

tijdens de feestdagen enkel op BESTELLING. 

Wij wensen u sfeervolle en culinaire feestdagen!  

Onze oprechte gelukwensen, Familie Eylenbosch 



EINDEJAARSGEBAK KERST EN NIEUWJAAR 
OM U BETER VAN DIENST TE ZIJN WERKEN WIJ DIT JAAR ENKEL MET HET 

ASSORTIMENT AANGEDUID IN DEZE  EINDEJAARSFOLDER EN IN ONZE 

WEBSHOP 
 

 

Kerst-en Nieuwjaarsstronk “slagroom” 4 of 6 personen - € 3,75/p  

• Maison: biscuit duchesse, slagroomcrème, gestoofde krieken, frambozen,          

krokante bodem 

• Exotique: biscuit duchesse, slagroomcrème, ananas, krokante bodem 

 

Kerst-en Nieuwjaarsstronk “boterroom” 4 of 6 personen - € 3,75/p 

• Java-vanille: crème au beurre vanille, biscuit duchesse, gekarameliseerde nootjes, 

griottines op likeur, krokante bodem 

• Mokka-praliné: crème au beurre mokka, biscuit met knapperig mengsel van  

chocolade en praliné 

 

Speciale Kerst- en Nieuwjaarsstronken 4 of 6 personen - € 3,75/p 

• Ganache: slagroom bûche overgoten met een dun laagje chocolade 

• Marsepein: slagroom bûche met een laagje marsepein en krokante koekjes 

• Chocoladetrio: biscuit dacqoise, chocoladebisquit, knapperige koekjes-

mengeling, witte-, melk-, en fondantchocolademousse 

• Zwarte woud bûche: chocoladebiscuit, chocoladecrème, slagroom en fijne    

melkchocoladewaaiers 
 

IJsstronken  6 personen – € 23/stronk 

• Vanille bourbon: zacht vanille-ijs; krokante bodem afgewerkt met chocoladesaus 

• Banana split: vanille-, chocolade- en  banaanijs, krokante bodem afgewerkt met 

Italiaans schuim 

• Mokkaparfait: amandelbodem, zacht vanille-ijs, mokkaparfait, afgewerkt           

met chocolade 

Patisserie enkel op bestelling 



FEESTDESSERTEN KERST EN NIEUWJAAR 

 

Desserten & zoetjes 
• Tiramisu van speculoos (in glaasje) 3,95 

• Duo chocolade & mandarijn (in glaasje) 3,95 

• Panna cotta van witte chocolade & framboos (in glaasje) 3,95 

• Dessertvariatie « De Hoprank » : Riz-condé / mini-gebakje /  

javanais / macaron / soesje 6,50 

• Feestelijke petit fours (per 12 stuk) 18,00 

• Huisbereid roomijs : vanille / chocolade / banaan / mokka 8,50/L 

• Assortiment mini-gebakjes - mixbox 12 stuks  

(3 bavarois/3 chocolade/3 boterroom/3 merveilleux) 17,50 

• Mini berlijnse bol, mini-eclair         1,00 

• Mini donut 0,75 
  

Ook steeds pralines, truffels, drooggebak… te verkrijgen in onze winkels 

Te bestellen gebakjes: zwaantjes, merveilleux, … (zie webshop) 
 

Klassieke feesttaarten  

• Fruittaart (4,6 of 8p): bladerdeeg, verse vruchten 

• Aardbeientaart (4,6 of 8p): zanddeeg, aardbeien en banketbakkersroom 

• Javanais (4 of 6p): biscuit met amandelen, gegarneerd met koffie-boterroom  

• St. -Honoré (4 of 6p): bladerdeeg, kriekjes, slagroom en soesjes 

• Misérable (4 of 6p): amandelbiscuit gevuld met vanille-bourboncrème  

• Bavarois framboos (4 of 6p): biscuit duchesse, mousse van frambozen  
 

Onderstaande taarten enkel verkrijgbaar op Oudjaar & Nieuwjaar: 
(niet op 24 & 25/12: zie kerststronken) 

 

• Slagroomtaart (4,6 of 8p): biscuit duchesse, slagroomcrème, frambozen 

• Ganache (4 of 6p) : slagroomtaart overgoten met chocoladesaus 

• Marsepeintaart (4 of 6p): slagroomtaart, marsepein en krokante koekjes 

• Zwarte woud (4 of 6p) chocoladebiscuit, chocoladecrème, slagroom en fijne 

melkchocoladewaaiers 

 

 

Patisserie enkel op bestelling 
 

 

Woe. 06/1/2021: Driekoningen  

Vergeet je DRIEKONINGENTAART niet te bestellen 



Steun de horeca en leg een  

CADEAUBON onder kerstboom van 

Restaurant a’Muze en/of Culinaire events in  

één van onze feestlocaties  
Hof ter Meyghem en Teaterhuyse 

 

Ontdek ook onze nieuwe samenwerking:  

Teaterhuyse meets Eetclusief   

www.teaterhuyse.be/dine-share 

 

#winkelhier #steundehoreca  

#samensterker #staysafe 


