
Sneukelplank (vanaf 2p)
Selectie van tapas, kaas en charcuterie

15 p.p.

Apero ALL IN (vanaf 2p)
Selectie van tapas, kaas en charcuterie + Smaakmarkt Aperitief

20 p.p.

Nacho Box DIY BOX
alles wat je nodig hebt voor loaded nacho's! 

30

KERST en NIEUW met                    

Kaasplank
Geselecteerde Belgische kazen. Inclusief garnituur, zonder brood.

17 p.p.

Racletteschotels
Sneetjes kaas, zure garnituur, charcuterie & krieltjes
1/4 bol kaas, zure garnituur, charcuterie & krieltjes (4 personen) 80

20 pp

Kaasfondue (min 2p)
Kaaspakket, zure garnituur, charcuterie & krieltjes 16pp

Huur toestellen 24u
Kaasfondue (+ € 75 waarborg)

Raclette (toestel voor 1/4 bol) (+ € 150 waarborg)

20 

APERO

!KAAS!

Warme Ovenkaasjes (min 2p)
Camembert, Vacherin of/en Cambozola, zure garnituur, charcuterie &
krieltjes

16pp



met pistache noten en witte chocolade roomkaasvulling afgewerkt met
frambozen

brood en sandwiches, koffiekoeken, zoet beleg, pancakes,
charcuterie, kazen, boter, eitjes, fruit, yoghurt, fruitsap, thee/koffie 

ZOET
in samenwerking met onze huisleverancier Taart

Karamelle

THE DAY AFTER
Ontbijtbox op kerstdag/nieuwjaarsdag 25 p.p.

Kerstgebak - Biscuitrol (5p/10p) 26/32

Chocoladetaart (lactose- & glutenvrij) (stuk of 6p) 4.5/26

Cookiebox (10 stuks)
selectie cookies voor bij de koffie

16

Notentaart met gezouten karamel (stuk of 6p) 5/28

High Tea BOX
scones, confituur, dikke room, hartige sandwiches & zoete lekkernijen. 
Inclusief thee.
+ cava:  9.99

50 per 2p

KERST en NIEUW met                    



WIJNEN, WIJNEN, WIJNEN!

Ontdek onze selectie alledaagse- en topwijnen. Onze wijnen zijn eigen import

dus scherp geprijsd.

Zoet, aperitief of streekgebonden? Voor elk wat wils. Daar gaan we voor. Een

ruime selectie vind je in de winkel en op onze webshop, maar we stellen graag

samen met jou iets samen waar je van achterover zult vallen.

 (Ook voor bedrijven!) 

SMAAKMANDJES



kersthappening 17 december

hot chocolate & glühweinbar tot 20u

koopzondag: 18 december

 13u-17u

kerstavond en 31 december: 

open tot 16u

 

STEENWEG 36 ASSE

BESTELLEN?

haal af in de winkel 

of 

levering aan huis: vanaf €25, gratis vanaf €50)

webshop via WWW.SMAAKMARKT.BE

info@smaakmarkt.be

0465/02.05.13

in de winkel


