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Wij hebben het allemaal in (ons culinair) huis. 
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Versmarkt met bistro

Omdat we begaan zijn met het milieu verkopen we ook herbruikbare broodzakken.
We zullen bij interesse dit gamma herbruikbare verpakking uitbreiden.

Beste klanten,

Deze herbruikbare tassen zijn te koop voor de prijs van € 2,00. 
Wenst u ook zo’n prachtige Bon Appetit tas?
Vraag ernaar bij onze verkopers/verkoopsters!

Zero waste, doe je mee?



Versmarkt met bistro

Een plekje voor culinaire meerwaardezoekers! 
Van ‘dusk till dawn’ kun je in Bon Appétit aan tafel gaan, borrelen, de dag plukken én shoppen.

Op de versmarkt van Haacht -bakker, slager, kaasmeester en traiteur onder één dak- kloppen je zinnen overuren. 
Lekker geurend brood, pistolets en taarten recht uit de oven, puur bakmanschap.

Vers kwaliteitsvlees van bij ons. Huisbereide gerechten met de seizoenen als inspiratiebron. 
Fijne tapas en kazen die smaken naar meer én vragen om een goede fles wijn (die je hier vanzelfsprekend ook kunt scoren). 

Wat een assortiment, wat een service, én wat een levendige sfeer!

In de heerlijke bistro ‘next door’ gaat de chef aan de slag met de producten van de versmarkt en wacht instant genieten: 
ontbijten, lunchen of dineren, en tussendoor verpozen bij een kop koffie en homemade dessertjes, pannenkoeken of ijsjes. 

Ook top: die loungy chesterfields om te chillen bij een lekker drankje. Of die lange tafel, om met z’n 22 het leven te vieren. 
Volmaakter wordt het niet! 

Hoewel: vanaf de lente van 2018 verhuurt Bon Appétit elektrische fietsen. In samenwerking met Niels Albert Bike Store. 
Dat brengt wel op ideeën: eerst heerlijk ontbijten bij Bon Appétit, en dan vrolijk het mooie Hageland inbollen 

of anders meteen de fiets nemen, een hier bestelde, rijk gevulde picknickmand achterop. Gewoon doen!



Basisontbijtmand: Bestaat uit een mooie doos gevuld
met 3 pistolets | 3 sandwiches | 2 koffiekoeken | beleg met ham en kaas | boter | confituur De Keukentoets | 2 pannenkoeken | 
bruine suiker | vers sinaasappelsap | doosje verse eieren en chocolademelk. 

€ 40.00/st 

Luxe ontbijtmand: Bestaat uit een mooie korf gevuld met

6 mini pistolets | 6 mini sandwiches | 6 mini koffiekoeken | luxe beleg | boter | krabsla | fijnproeverssla
Damse brie | confituur de Keukenkoets 250ml | 4 american pancakes | vers sinaasappelsap | fles Cava | yoghurt | 
Doosje eitjes  | een klein doosje pralines.   € 73.50/st

Kids ontbijt: mini sandwich | american pancake | donut brochette | kinderworstje | huisgemaakte choco |
chocoladeverrassing | chocolademelk    € 10.95/st (enkel ter aanvulling van een volwassene ontbijt) 

Uiteraard kunnen deze manden aangevuld worden met andere artikels uit onze winkel.  
Prijzen exclusief transportkosten: € 5  

Hebt u iets te vieren? 
Dan is een verrassingsbrood een vaste waarde voor elk feest, receptie of vergadering!

Kijk zeker ook naar onze seizoensmanden (vaderdag, moederdag, ...)
op onze webshop www.bonappetit.be

Zalig ontbijten
In onze bakkerij kan u alle dagen verse koffiekoeken, pistolets, taarten en gebakjes verkrijgen. 

Kom kiezen in onze toonbank om jezelf of anderen te verwennen met een heerlijk ontbijt of vieruurtje… 
Wil je liever ter plaatse komen ontbijten, kom dan zeker eens langs in onze bistro voor een overheerlijk ontbijt met bediening.

Op onze webshop kan je nog meer keuzes vinden, afhankelijk van de gelegenheid of van de periode:
Valentijn, Moederdag, Vaderdag, neem zeker eens een kijkje!

Ontbijtmanden 
(Al onze ontbijten zijn berekend voor 2 personen)
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L’ Heure de l’apero

Apero Bubbels
Valfformosa Brut 9,95/fles
Valfformosa Rosé 9,95/fles

U kan deze aanvullen 
door artikels naar keuze 
uit onze toonbank die u 
er thuis zelf nog kan bij 

opleggen.

Groot assortiment 
tapas en delicatessen 

in onze winkel 

What 
to drink when 

you are not drinking 
alcoholvrij aperitief

Seedlip (Alcoholvrije gin)

vraag info aan 
onze verkopers   

Bubbel Borrelplank  59.00/st
Alles wat je nodig hebt om te aperitieven: een fles bubbels, warme en koude hapjes:
frisse knabbelgroentjes met dipjes, pretzels, broodjes en toastjes, delicatessen en kaas.
De warme hapjes dienen jullie zelf op te warmen. (in een voorverwarmde oven van 180°C een vijftal minuutjes)

Aperoplanken (voor 4 à 5 pers)
Aperoplank Bon Appetit Classic 28.00/st

Een selectie delicatessen en kazen uit onze toonbank 
aangevuld met groenten en dips om heerlijk te aperitieven.

Aperoplank Bon Appetit Luxe (voor 4 à 5 pers) 45.00/st
Een selectie luxe delicatessen en luxe kazen uit onze toonbank 
aangevuld met groenten en dips om heerlijk te aperitieven.



Verrassingsbroden
Classic: Verrassingsbrood gevuld met 30 of 45 belegde mini malse broodjes 

(kaas | hesp | americain | eiersla | kip curry | vleessla | salami) 
Per extra mini broodje 1.85  64.50 / 94.50

Deluxe: Verrassingsbrood gevuld met 30 of 45 belegde mini malse broodjes met luxe beleg  
(krabsla | gerookte zalm | carpaccio met parmigiano en rucola | brie met noten en honing | 
tonijnsla | mozarella met Parma en pesto)
Vanaf 45 deluxe broodjes kan je ook een fantasievorm verkrijgen schildpad | krokodil | zwaan | egel.
Per extra mini broodje 2.15 70.00 / 103.50

Zoete Zonde schotel:
Een mooie schotel met mini dessertjes om te delen voor 4 personen 39.00

Verrassingsbroden Koud buffet



Groentebuffet Classic (min 4 personen) € 6.50/pp

Gemengde sla | geraspte wortel | komkommer | tomaat | boontjes |
aardappelsla | 2 sauzen  Groentebuffet Deluxe  (min 4 personen) € 8.95/pp

Gemengde sla | geraspte wortel | komkommer | tomaat | boontjes | aardappelsla | waldorfsalade | pastasalade | 3 sauzen  

Zomerse Salades
Italiaanse pastasalade | pastasalade Bon appetit (light) | Griekse pastasalade | Mediteraanse pastasalade | Franse salade | 

Romeinse salade | salade nicoise | tomaat mozarella salade

Vegetarisch? 
Ons verkoopsteam helpt u graag verder met onze vegetarische oplossingen.

In het seizoen verzorgen we 
heerlijke BBQ paketten. 

Zie voor keuze op onze webshop 
of in onze winkel.

BBQ TIP 
Ontdek ons BBQ assortiment 
en bijhorende pastasalades 

in onze winkel 

Wenst u een T-bone, een tomohawk 
of een heerlijke rib eye voor op de BBQ? 

Kom dan zeker het vlees 
van de Jos Theys hoeve eens proberen. 
Topkwaliteit om mee uit te pakken!

 Bestel tijdig stokbrood, ciabatta, rustico, bagueppi’s of ons heerlijk houthakkersbrood!

Vergeet niet om brood 
bij uw schotels te bestellen, 

u heeft een ruime keuze
in onze bakkerij afdeling.
Onze verkoopsconsulenten
helpen u graag verder !

Koud Buffet Bon Appétit Classic € 17.50/pp 
Rosbief | gebraad | ambachtelijke beenham met asperges | Italiaanse ham met meloen | 
tomaat garnaal | halve perzik met tonijn | dagverse marktgroenten | aardappelsla | cocktail | tartaar

Koud Buffet Bon Appétit Deluxe (min 4pers) € 35.50/pp  
Tomaat garnaal | gerookte zalm | heilbot | forelhaasje | rundscarpaccio | gevuld eitje |  
Parmaham met meloen | gebraad | ambachtelijke beenham met asperges | 
gevulde perzik met tonijn | dagverse marktgroentjes | aardappelsla | cocktail | tartaar
Supplement Zalm Belle Vue: 38.55/kg

Koud buffet



Taarten, dessertjes en pralines

Zin in een klein taartje voor de bij de koffie of hebt u een groot feest?
Dan lag taart zeker niet ontbreken! Onze verkoopsters/verkopers helpen u heel graag verder met wat uitleg over de keuzemogelijkheden! 
Daar verandering van spijs doet eten, veranderen we ons aanbod regelmatig of volgens seizoen.
Kom in onze winkel maar kiezen, we hebben voor ieder wat wils.

Elke dag opnieuw een smaakvol en ovenvers brood, u proeft het verschil. 
Bovendien hebben we verschillende soorten brood maar waar we als Haachtenaar het meest trots op zijn,
is het Haachts Witje, Haachts Bruin, Haachts Donker en Haachts Fit.

Sinds kort hebben we ook 100% spelt in ons assortiment met een beetje desem, 25% minder zout en zonder tarwe, gluten en granen 
van het Haachtse brood. De Spelt is uitgekozen door Albert Riepl van onze eigen Haachtse bloemmolen dus wij zijn ook 100% zeker 
van de kwaliteit van het spelt.... 

Zaterdag en zondag bakken we doorlopend verse pistolets en stokbrood (laatste oven in de namiddag). Bestel ze tijdig!!

Brood en Banket

Samen met onze kaasmeester zijn we op zoek gegaan naar een gevarieerd assortiment klassieke kazen, 
maar ook kaasjes die hij speciaal in authentieke kaasboerderijen gaat halen en die u zullen verbazen. 

Al deze schotels zijn klaar om te serveren vergezeld van vers | gedroogd fruit | noten.
Brood is onmisbaar bij een kaasschotel. 

                   Vers gebakken stokbrood, notenbrood, roggebrood, bagueppi, vijgenbrood, rozijnenbrood… 
de mogelijkheden zijn eindeloos, en wij hebben het allemaal voor u in huis. Bestel tijdig!

Onze vers afgesneden charcuterie is door ons met de grootste zorg uitgekozen 
op basis van excellente prijs kwaliteitsverhouding. 

Proef zeker onze huisgemaakte slaatjes.



Kaasschotels

Samen met onze kaasmeester zijn we op zoek gegaan naar een gevarieerd assortiment klassieke kazen, 
maar ook kaasjes die hij speciaal in authentieke kaasboerderijen gaat halen en die u zullen verbazen. 

minimum aantal personen: 2

Kaasschotel dessert, tussengerecht of aanvulling vleesschotel (± 200 gr pp)  € 12.50/pp  
Kaasschotel hoofdgerecht (± 300 gr pp)  € 15.50/pp 
Luxe kaasschotel hoofdgerecht  (± 350 gr pp)    € 21.50/pp
   Een selectie van onze allerbeste kazen met garnituur zoals vijgenbrood en verschillende  
   konfijten en uitgebreid met olijven en zongedroogde tomaten

Al deze schotels zijn klaar om te serveren vergezeld van vers | gedroogd fruit | noten.
Brood is onmisbaar bij een kaasschotel. 

Vers gebakken stokbrood, notenbrood, roggebrood, bagueppi, vijgenbrood, rozijnenbrood… 
de mogelijkheden zijn eindeloos, en wij hebben het allemaal voor u in huis. Bestel tijdig!

Charcuterieschotels
Onze vers afgesneden charcuterie is door ons met de grootste zorg uitgekozen 

op basis van excellente prijs kwaliteitsverhouding. 
Proef zeker onze huisgemaakte slaatjes.

€ 11.50/pp   

€ 14.00/pp  

Charcuterieschotel classic (min. 2 pers.) 
   (7 soorten delicatessen | tonijnsla en americain)

Charcuterieschotel Deluxe  (min. 2 pers.)  
   (7 soorten luxe charcuterie | garnaal | huisgemaakte kipsla)

Luxe mand brood (voor 4 pers.) 
€ 18.55/st

Vijgenbrood, Notenbrood, Foccacia, Ciabatta

Ter
aanvulling

van uw kaas-, 
charcuterie-, en 
breughelschotel



Ben je nog op zoek 
naar een (last minute) geschenk 

of wil je iemand verwennen, verrassen 
of beterschap toewensen? 

Wij hebben heerlijke culinaire geschenken!
Voor ieder wat wils.

Onze verkoopsconsulenten 
pakken uw geschenk 

met de grootste zorg voor u in: 
in een mandje van ons 

of in een zelf meegebracht mandje.

Heb je weinig tijd of inspiratie, 
bestel je mandje dan op voorhand. 

 Wij maken er een mooi kadootje van.



Kazeke  
Jonge Kaas 3.10 € + 0.65 €
Oude kaas 3.25 € + 0.65 €
Brie 3.25 € + 0.65 €

Vleezeke
Hesp 3.10 € + 0.65 €
Hesp/kaas 3.25 € + 0.65 €
Preparé 3.15 € + 0.65 €
Martino 3.25 € + 0.65 €
Vleessla 2.95 € + 0.65 €
Salami 2.65 € + 0.65 €
Gerookte ham 3.15 € + 0.65 €
Boulet 3.10 € + 0.65 €

Specialekes
Zoete brie (Luxe) : brie | honing | noten en rozijnen | meslum  4.25 €
Zoete geitenkaas : geitenkaas | honing | meslum | appel 4.25 €
Italiano : mozzarella | gedroogde ham | pesto 4.25 €
Noorvegien : gerookte zalm | zachte kruidenkaas | meslum 4.25 €
Tonijntino :  tonijn | sla | tomaat | ei | martinosaus 4.25 €
Brusseleer : rosbief | peper en zout | seldersla 4.25 €
Maison : Americain natuur | parmezaan | basilicum | rucola 4.25 €
Don Bosco : Americian | gebakken ui | bicky saus 3.85 €
Tokkeneike: Omelet met spek  3.50 €

Smos

Smos

Belegde broodjes



Kippeke
Kippenfilet 3.10 € + 0.65 €
Kip curry  3.10 € + 0.65 €
Kip pikant 3.10 € + 0.65 €

Viske
Krabsla 3.40 € + 0.65 €
Garnaalsla 4.90 € + 0.65 €
Zalmsla 3.10 € + 0.65 €
Scampilook 4.00 € + 0.65 €

Veggie
Lentesla 2.60 € + 0.65 €
Eiersalade 2.60 € + 0.65 €
Aardappelsla 2.60 € + 0.65 €
Italiano veggi 3.60 € + 0.65 €
Broodje gezond 2.65 € 

Op zon- en feestdagen 
maken we geen belegde broodjes.

Smos

Smos

Smos

Wenst u graag een koffie 
voor onderweg? Vraag onze verkoopsters 

naar onze heerlijke koffies 
en cappuccino’s of liever een gezond 

versgeperst sapje?



Petit Belge Rood € 12.95  

Petit Belge Rose € 12.95  

Petit Belge Wit € 12.95 

Le Couchon Brut € 13.95  

LE couchon Rose € 14.95 

Mix van Grenache en Syrah. Het toont de intense rode kleur van granaatappel. 
Een heldere wijn met aroma’s van geconcentreerd rood fruit. Op de tong is de wijn fruitig  
met peperige en sterke smaken. Fraktique Red is een volle wijn met verfijnde complexiteit 
en een lange afdronk.

Grenache Gris. Beleef het ultieme genot van dit verleidelijk boeket aan aromatische 
originaliteit. Het brengt een elegant huwelijk van exotisch fruit en rode bessen op tafel. 
Deze wijn is een nieuwe generatie roséwijn, subtiel en harmonieus.

Mix van Grenache Blanc en Sauvignon. Het laat twee werelden botsen door 
de combinatie van fruitige en aardse smaken. De goddelijke frisheid brengt je naar een 
ongekende balans en harmonie met een rijke smaak en een onmiskenbare elegantie.

Prosecco met fijne parels. Je proeft florale smaken zoals vlierbloesem en jasmijn, maar ook 
witte vruchten

Deze rosé prosecco is gemaakt van Pinot Noir druiven en heeft fijne parels. De geur is  
delicaat en doet denken aan bosvruchten. Deze prosecco gaat ook goed samen met desserts.

Meerdael Chardonnay € 21.95 Deze BELGISCHE champagne is voor 100% gemaakt van Chardonnay, de edelste onder de  
witte druivensoorten. De wijn is fris en fijnzinnig in de neus met een zacht aroma van rijp 
fruit. De elegante zuren accentueren het zachte karakter en zorgen voor een aangename
afdronk. Alle wijnen rijpen minstens 18 maanden op fles. Zeer kwalitatieve schuimwijn en
een perfect alternatief op de klassieke Champagnes.

Suggestiewijntjes



Openingsuren Versmarkt

Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 7.30-18.00u
Donderdag 7.30-18.00u
Vrijdag 7.30-18.00u
Zaterdag 7.30-18.00u
Zondag 7.30-15.00u

Feestdagen: 7.30 - 15.00

Eindejaarsperiode: 
aangepaste openingsuren

Openingsuren Bistro

Maandag gesloten 
Dinsdag gesloten 
Woensdag 9-21u
Donderdag 9-21u
Vrijdag 9-22u
Zaterdag 9-22u
Zondag 9-15u

De keuken sluit
1 uur voor sluitingstijd.

Reserveer tijdig.

STATIONSSTRAAT 88
3150 HAACHT

TEL  016 88 50 60
info@bon-appetit.be
www.bon-appetit.be

volg ons
 op facebook
 voor onze 

maandelijkse 
ontbijtsessies 



Stationsstraat 88 | 3150 Haacht | 016 88 50 60 

w w w . b o n - a p p e t i t . b e

NIEUW: WEBSHOP!! 

Ontdek onze schitterende webshop waar jullie 
je vertrouwde producten kunnen bestellen én betalen 

met minder lange wachtrijen tot gevolg.

1
Surf naar 

http://bon-appetit.be 
en ga rechtsboven naar 

webshop.

2
Zoek de artikels die je 
wenst te bestellen en 

klik de hoeveelheden aan.

3
Klaar? 

Ga naar het winkelmandje 
voor het overzicht van je 

bestelling.

4
Geef de gewenste datum en 

uur van afhaling door.
Kies je betaalwijze en ga 
akkoord met de algemene

voorwaarden.
Klaar is kees! 

5
Breng je bestelnummer en 
herbruikbare tas mee naar 

de winkel.

Bestel vanaf nu ONLINE!!

WWW.BON -APPET IT . BE

WAAROM ONLINE BESTELLEN
• Vermijd lange wachttijden.
• Uw favoriet artikel zal niet op zijn wanneer u komt.
• Uw bestelling staat klaar op het gewenste tijdstip.
• Uw producten worden vers afgesneden.
• Betaal onmiddellijk en kom afhalen zonder wachtrij.
• Deze service is gratis.
• U kan deze bestelling plaatsen wanneer dit voor u past.

Wanneer het je eerste keer is,
kan je hier een gratis account 

aanmaken.

Opgepast, enkel op zondag mag u 
de bestelling van 7u30 tot 12u30
afhalen aan de poort achteraan. 

BESCHIKBAAR VOOR:of scan
de QR code




