
voor bedrijven

aanbod en prijzen
Zavelstraat 72
3071 Erps-Kwerps
02/889 12 40
goesting.erpskwerps@gmail.com

Openingsuren:
Dinsdag tem zaterdag 7u30-18u00
Zon- en feestdagen 7u30-13u00
Maandag gesloten



Ben je voor jouw bedrijf op zoek naar een smakelijk ontbijt, lekkere lunch of een leuk relatiegeschenk? Bij 
Goesting Delicatessen ben je aan het juiste adres!

Hierin kan je een overzicht vinden van wat wij zoal voor jou in petto hebben. Neem zeker contact met ons 
op voor een offerte op maat voor grote aantallen, of indien je iets wenst wat nog niet in ons aanbod zit.

Wij kijken graag samen met jullie naar de mogelijkheden!

voor bedrijven

blitzstart

€7,50pp

Ontbijtformules (min. 6 pers.)

2 pistolets 
1 croissant

sneetje jonge kaas
sneetje slagersham

hoeveyoghurt
stuk fruit

boter

uitgebreide start

€20,50pp

3 pistolets 
1 croissant
1 muffin

artisanale confituur
sneetje jonge kaas
sneetje slagersham

brie de Meaux
kip- curry

americain préparé
hoeveyoghurt

granola
verse fruitsalade

boter
vers sinaasappelsap

snelle start

€13,50pp

2 pistolets
1 croissant & 1 muffin
artisanale confituur 
sneetje jonge kaas
sneetje slagersham

hoeveyoghurt
stuk fruit

boter
vers sinaasappelsap

optie: prosecco 
boss 

75cl: €12,50



sublieme start

€27,00pp

3 pistolets 
1 croissant & 1 muffin

quiche
artisanale confituur
sneetje jonge kaas
sneetje slagersham

brie de Meaux
kip curry

americain préparé
gerookte zalm
gekookt eitje
hoeveyoghurt

granola
verse fruitsalade

boter 
vers sinaasappelsap

optie: champagne gaston poittevin perle 
d'or  



stokbrood / bagel
(120g)

Belegde brood jes (min 10st stokbrood/bagel
of 20st klein broodje)

Slagersham
Jonge gouda  V
Americain préparé
Kip currysalade
Vleessalade
Eiersalade V
Tonijnsalade
Tonijn pikantsalade
Kip andalousesalade
Jonge gouda en slagersham
Kingkrabsalade
Canadese kreeftsalade
Grijze garnaalsalade
(60% grijze garnalen)

Vitello tonnato
(gebakken kalfsfilet, tonnatosaus, appelkappertjes/rucola)

Buffelmozarella V
(tomaat, verse pesto, pijnboompitjes, rucola)

Gerookte zalm
(verse tzatziki, komkommer)

Porchetta
(sla, sweety drops, mosterdsaus)

Spicy beef pastrami
(sla, bearmaisesaus, gegrilde champignons)

Italiaanse Americain
(Americain natuur, verse pesto, parmezaan, pijnboompitjes)

Brie de Meaux V 
(sla, noten-rozijnenmengeling, vijgenconfijt)

Parmaham
(rucola, verse pesto, zongedroogde tomaat)

Mediterraanse rosbief
(gebakken rosbief, verse pesto, zongedroogde tomaat, parmezaan, rucola)

Libanese Hummus VEGAN
(gekruide hummus, sweety drops, rucola)

Mediterraanse Aubergine VEGAN
(tapenade van gegrilde aubergine en tomaat, verse tomaat, rucola, pijnboompit)

€3,15
€3,15
€3,15
€3,15
€3,15
€3,15
€3,35
€3,35
€3,35
€3,65
€3,85
€3,85
€6,65

€5,15

€5,75

€5,75

€5,15

€5,15

€5,15

€5,15

€5,75

€5,75

€5,15

€5,15

smos brood-
je

€4,15
€4,15
€4,15
€4,15
€4,15
€4,15
€4,35
€4,35
€4,35
€4,65
€4,85
€4,85
€7,65

€2,50**
€2,50**
€2,50**
€2,50**
€2,50**
€2,50**
€2,65**
€2,65**
€2,65**
€2,70**
€2,95**
€2,95**

€4,60

€1,95*
€1,95*
€1,95*
€1,95*
€1,95*
€2,10*
€2,10*
€2,10*
€2,10*
€2,25*
€2,40*
€2,40*
€4,05

€3,15***

€3,55***

€3,55***

€3,15***

€3,15***

€3,15***

€3,15***

€3,55***

€3,55***

€3,15***

€3,15***

Assortiment kleine belegde broodjes op schotel *
Assortiment kleine belegde broodjes smos op schotel**
Assortiment kleinebelegde broodjes luxe op schotel***

Lunchformules
Wij voorzien een leuk assortiment van 5 verschillende broodjes.

Op aanvraag kunnen we ook vegan of veggie broodjes in het assortiment voorzien.

€39,00/20st
€50,00/20st
€68,00/20st



Soep van het moment
Courgette, tomaat, kervel, wortel/knolselder, butternut, witloof, …

Verse soep
€6,40/liter

Vanaf 5 liter kan de soep warm geleverd worden met een soepterrine (waarborg €80,00) in bruikleen.

Assortiment aperitiefcups
Tomaat-buffelmozarella, tomaat-garnaal, gravad lax, rundscarpaccio, wildpaté-rozijnenbrood, vitello tonnato,…

Assortiment koude tapas
Dipjes, grissini, olijfjes, zuiderse salami, kaaspartjes, zongedroogde tomaatjes,…
In handige potjes om op tafel te plaatsen.

Assortiment warme tapas
5 verschillende warme ovenhapjes (zelf nog op te warmen). Kipspiesje met tzatziki,
albongidas met tomatensaus, kip pastilla, kabeljauw pastel de nata, scampi lookolie,…

Antipastischotel Apero
plank om te delen met  een waaier van koude tapas, dipjes, 
zuiderse charcuterie en kazen. Alles in hapklare porties.

Receptie
€9,00pp (min. 10p)

€7,50pp (min. 10p)

€9,00pp (min. 10p)

€10,00pp (min. 10p)

Maaltijdsalades
Salade gebakken kipblokjes
(sla, tomaat, komkommer, wortel, ei, aardappelsalade, kip, dressing)

Salade asperge/ham
(sla, tomaat, komkommer, wortel, ei, aardappelsalade, aspergerolletje met ham, dressing)

Salade gerookte zalm 
(sla, tomaat, komkommer, wortel, ei, aardappelsalade, gerookte zalm, citroen, dressing)

Salade buffelmozarella V
(sla, tomaat, komkommer, wortel, ei, aardappelsalade, buffelmozarella, verse pesto, pijnboompitten, dressing)

Salade geitenkaas/spekjes
(sla, tomaat, komkommer, wortel, ei, aardappelsalade, geitenkaas, dressing)

Salade tomaat/garnaal
(sla, tomaat, komkommer, wortel, ei, aardappelsalade, grijze garnaalsalade, grijze garnalen, dressing)

Salade meloen/parmaham
(sla, tomaat, komkommer, wortel, ei, aardappelsalade, kip)

Salade tonijn/perzik
(sla, tomaat, komkommer, wortel, ei, aardappelsalade, perzik, tonijnsalade, dressing)

Optie: stokbroodje en botercupje

€9,10

€10,50

€10,50

€11,50

€10,50

€13,50

€10,50

€9,50

€1,50

(min. 4 stuks)

Schotels
Kaasschotel
(mooi aangeklede deelplank met een selectie van onze finste kazen aangevuld
met vers- en gedroogd fruit, notenmengeling, confijt en ambachtelijk dadelbrood) 

Antipastischotel
(plank om te delen met  een waaier van koude tapas, dipjes, zuiderse charcuterie en kazen.
Alles in hapklare porties)

Charcuterieschotel  
(aangeklede deelplank met een ruim assortiment aan charcuterie en smeersalades)

Optie: aangepast broodassortiment met boter

€12,00pp/150g
(dessert)

€12,00pp/175g
(voorgerecht)

(min. 4 pers. per variant)

€15,90pp/250g
(hoofdgerecht)

€15,90pp/300g
(hoofdgerecht)

€14,50pp/250g

€2,75pp



Wij hebben heel veel “goesting” om van al jullie bedrijfsevenementen en
meetings een culinair succes te maken!

Zaakvoerders Goesting Delicatessen

Openingsuren:
Dinsdag tem zaterdag 7u30-18u00
Zon- en feestdagen 7u30-13u00
Maandag gesloten

Buffetten
Koud buffet
(tomaat-garnaal, tonijn-perzik, gerookte zalm-mosterdsaus, asperge-hamrolletje, gebakken 
kipdrumstick, meloen-parmaham, tomaat-buffelmozarella, gekookt eitje, sla, tomaat,
geraspte wortel, komkommer, aardappelsalade, pastasalade, brood, boter) 

Dessertbuffet
(assortiment aan kleine dessertjes, 4pp, aangevuld met vers fruit)

Versnaperingen
Ideaal tussendoortje voor de kleine honger tijdens een vergadering.
Zoetigheden en vers fruit in hapklare porties.

(min. 6 pers. per variant)

€31,00pp

€9,00pp

€5,00pp

wat kan je bij ons allemaal vinden?

Relatiegeschenken

Wijnen
Champagnes

Geschenkmanden
Kerst- en eindejaarspakketten 

Sint- en Paaschocolade
Ontbijtmanden

Picknick
Cadeaubonnen

Levering

Straal 5km = €5,00

Straal 5 km = gratis

Straal 5km = gratis

Levering bestelling 
€100,00 - €200,00 (excl. BTW)

Levering bestelling 
€200,00 - €300,00 (excl. BTW)

Levering bestelling 
+ €300,00 (excl. BTW)

Leveringen buiten onze leverzone kunnen altijd besproken worden.
Door feestdrukte leveren wij niet uit van 20 december tot en met 2 januari.

Wij leveren graag bij jullie op kantoor, dit kan vanaf een bestelling van €100,00 excl. BTW.
Steeds van dinsdag tot en met vrijdag ( zaterdag en zondag op aanvraag )

Straal 10km = €10,00

Straal 10km = €5,00

Straal 10km = gratis



Openingsuren:
Dinsdag tem zaterdag 7u30-18u00

Zon- en feestdagen 7u30-13u00
Maandag gesloten

Zavelstraat 72
3071 Erps-Kwerps

02/889 12 40
goesting.erpskwerps@gmail.com




