
 Maandag 21/12    OPEN 05u30 – 18u00
 Dinsdag 22/12     OPEN 05u30 – 18u00
 Woensdag 23/12    OPEN 05u30 – 15u00
 Donderdag 24/12  (Kerstavond) OPEN 05u30 – 15u00
 Vrijdag 25/12   (Kerstdag)  GESLOTEN 
      (Enkel afhalen bestellingen tussen 10u00 en 12u00!)
 Zaterdag 26/12   (2e Kerstdag)  GESLOTEN
 Zondag 27/12     OPEN 06u30 – 13u00
 Maandag 28/12    OPEN 05u30 – 18u00
 Dinsdag 29/12     OPEN 05u30 – 18u00
 Woensdag 30/12    OPEN 05u30 – 15u00
 Donderdag 31/12  (oudejaarsavond) OPEN 05u30 – 15u00
 Vrijdag 1/1   (Nieuwjaar)  GESLOTEN
      (Enkel afhalen bestellingen tussen 10u00 en 12u00!)
 Zaterdag 2/1     GESLOTEN
 Zondag 3/1     OPEN 06u30 – 13u00

Hierna zetten wij het jaar gewoon verder met de gebruikelijke 
openingsuren en –dagen ; zonder extra verlof te nemen na de feestdagen.

Beste fijnproever,

Om al uw gerechten met de beste zorg te bereiden, vragen wij u om 
tijdig te bestellen, d.w.z. graag 2 dagen op voorhand.

Al onze schotels en gerechten worden, zoals altijd, hier ter plaatse met veel zorg en passie bereid. 

Door de corona-problemen, vragen wij uitzonderlijk, om de bestellingen op voorhand te
 betalen ; voor gewogen produkten gebeurt de effectieve aangepaste correctie ter 

plaatse bij afhaling

VERSTOOG
Assortiment ovenhapjes (12st.)
   (mosselhapje(x2), mini tartelet (x5), mini brushetta (x3), mini worstenbroodje (x2)   € 10,00 /st

Kaaskroket                                   € 1,80 /st
Kip-witloofkroket                                  € 2,00 /st 

Verse Peterseliewortelsoep met Kokos         € 2,50/0,5L - € 4,50/L
Verse Witloofsoep met Curry & Parmezaan     € 2,50/0,5L - € 4,50/L
Verse Tomatenroomsoep met (Kippen)Soepballetjes    € 2,50/0,5L - € 4,50/L
Verse Boschampignonsoep met Mascarpone     € 2,50/0,5L - € 4,50/L
Verse Wortel-Pompoensoep met Mascarpone en Spekjes   € 2,50/0,5L - € 4,50/L

Cannelloni spinazie/ricotta in Bolognesesaus     € 16,15 /kg
                      In Tomaten-Groentensaus    € 15,90 /kg
Vol au Vent        € 14,70 /kg
Kalkoenstoofvlees        € 14,70 /kg
Hertenragoût        € 26,80 /kg
Konijnenragoût met Wintergroenten      € 33,85 /kg
Kalkoenrollade (gevuld met champignons) in Roze Pepersaus   € 17,20 /kg
Varkenshaasje in Marengosaus      € 15,90 /kg

Verse Aardappelpuree Natuur (ong. 350g/portie)    € 7,90 /kg
Verse (Butternut)Pompoenpuree (ong. 350g/portie)    € 7,90 /kg
Verse Aardappelkroketten (per 10 stuks)     € 2,50 /10 st

SCHOTELS

• Aperitiefschotel (vanaf 2 pers)       € 11,50 /pp
   (Mooi en uitgebreid assortiment van Italiaanse, Spaanse en/of huisbereide 

vleeswaren en salami’s, alsook kaas, olijven, half-zongedroogde tomaatjes, 
ansjovis, …) 

• Charcuterieschotel (300gr pp/vanaf 2 pers)      € 13,50 /pp
   (Rijkelijke waaier uit ons assortiment fijne vleeswaren en huisbereide salades) 

• Kaasschotel = (300gr pp/vanaf 2 pers)                    € 14,60 /pp
    (Assortiment uitgelezen kaassoorten voor elk wat wils vergezeld door lekkere dadels, 
     vijgen, abricozen, rozijnen, noten en druiven)

  • Gepresenteerd op schotels met deksel (zonder waarborg)

Zachte mini-sandwiches belegd met charcuterie (+ boter) en verse huisbereide salades 
• Standaard = kaas, hesp, fricandon, salami, préparé, vleessla, kip curry, tonijnsla    € 1,20 /st                 
• Deluxe = kippenwit, filet d’Anvers, pastrami, krabsla, garnaalsla, gerookte zalmsla € 2,00 /st      

  • Gepresenteerd op schotels met deksel (zonder waarborg)

Onze aangepaste openingsuren tijdens de feestperiode :



Schoolstraat 128, 9120  Melsele
 Tel 03/502.99.98  

Nico, Debby en hun ganse team wensen u en uw bubbel alvast 
smakelijke, gezellige en vooral gezonde eindejaarsfeesten en een voorspoedig, positief 2021 !
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www.pain-plus.be

BAKKERIJ

Vidée-koekje        € 1,70 /st
Margriet (= 7mini-pistolets in bloemvorm)      € 3,00 /st
Kerstboom (= 15 mini-pistolets in kerstboomvorm)     € 6,50 /st
Pistolets/Piccolo’s     mini € 0,45 /st  groot  € 0,55 /st
Sandwiches    mini € 0,50 /st  groot  € 0,60 /st
Hotelbroodje        € 0,50 /st
Stokbroden (gewoon wit ; authentiek wit/grof ; meergranen)   € 1,80 – 1,90 € /st
Pannetone (roggebrood in paddenstoelvorm met rozijnen, pruimen, ambricozen, 
  amandelen en zonnebloempitten)      € 4,00 /st
Rozijnenbrood       klein (400g) € 2,50 /st   groot (800g)  € 4,00 /st

Chocolademousse        € 2,50 /st 
Rijstpap                       € 2,00 /st 

Bûches (4-6-8 pers.)               € 3,50 /pp
   (bavarois, slagroom, crème au beurre, chocomousse)     

Pralines          € 34,00 /kg
Huisbereide dessertkoekjes        € 27,90 /kg
Petit-Fours                     € 1,00 /st
Macarons de Paris (assortiment van 6 verschillende smaken)                 € 4,50 /6st
Baisers crème au beurre (10st)                    € 6,80 /10st


