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OPENINGSUREN IN DE KERSTPERIODE 

 

 

Alle dagen open van 8.00 tot 18.30uur 

Kerstdag van 8.00 tot 18.00 uur 

31 december van 8.00 tot 18.00 uur 

Nieuwjaarsdag van 10.00 tot 18.00 uur 

 

Graag 2 dagen vooraf bestellen!!! 

Tel. 050/63 17 17  Fax 050/63 17 18 

info@grappederaisins.be 

EMILE VERHAERENLAAN 20-22, 8300 KNOKKE-HEIST 

 

PRETTIGE 

FEESTEN! 



  

KOUDE HAPJES 

 

….    Assortiment van rauwkost (prijs per kilo)*   €18.98 

….    Kerstomaatjes gevuld met verse kaas (per 6) *  €  3.00 

….    Kerstomaatjes gevuld met verse garnalen (per 6)  €  3.60 

….    Mozzarellaspiesjes met verse basilicum*   €  1.70 

….    Meloen-prosciutto-spiesjes      €  1.70 

….    Wrap met zalm en verse kruidenkaas    €  1.60 

….    Wrap caprese*        €  1.60 

….    Wrap met kip en komkommer     €  1.60 

….    Wrap met ham en auberginekaviaar    €  1.60 

….    Wrap met edamamepesto en courgette*   €  1.60 

….    Mini Pomme Moscovite      €  1.60 

….    One bite Pita kruidenkaas*         €  1.60 

….    One bite Pita parma en rode hummus    €  1.60 

….    One bite Pita zalmmousse      €  1.60 

 

APERITIEFGLAASJES 

 

….   Quinoa met Libanese hummus*     €  2.15 

….   Zalm Tzatziki        €  2.15 

….   Haring rode biet        €  2.15 

….   Hartige tiramisu met tomaatjes en pesto*   €  2.15 

….   Kip met auberginekaviaar      €  2.15 

….   Orzo picado*        €  2.15 

  

 

 

 

* :  vegetarisch 

  



TAPA SPREADS EN PESTO 

 

Ruime keuze aan huisgemaakte spreads: 

….   Hummus natuur 

….   Libanese hummus 

….   Rode bieten hummus 

….   Edamame pesto 

….   Aubergine kaviaar 

 

….   Pesto napolitana 

….   Pesto rosso 

….   Tartaar van tomaten 

….   Salsa picado 

 

 

WARME HAPJES 

 

….    Minipizza         €  1.70 

….    Minipizza vegetarisch*      €  1.70 

….    Minipizza met ansjovis en olijven     €  1.70 

….    Miniquiche lorraine       €  1.50 

….    Miniquiche met gerookte zalm     €  1.50 

….    Miniquiche met geitenkaas en gedroogde tomaatjes* €  1.50 

….    Mini croque met Duke of Berkshire en Flandrien kaas €  1.50 

….    Mini croque met Flandrienkaas*     €  1.50 

….    Mini cheeseburger bacon en geitenkaas   €  1.90 

….    Mini cheeseburger rund en cheddar    €  1.90 

….    Minividee met kaas*       €  1.50 

….    Minividee met ham en kaas      €  1.50 

….    Minividee met vol au vent      €  1.50 

 

* :  vegetarisch 



FOIE GRAS 

 

….    Huisgemaakte ganzenlever (prijs per kilo)   €219.98 

….    Eendenlever Rougié (prijs per kilo)    €  97.85 

….    Ganzenlever Rougié 180 g      €  32.50 

….    Eendenlever Rougié 180 g      €  26.95 

 

Garnituren : confijt van ui, ui met framboos, vijg, witloof met 

veenbes, gelée dorée met porto 

 

KAASSCHOTELS EN RACLETTE 

 

Geniet van een heerlijke kaasschotel met de kazen van Grappe de 

Raisins! 

Het hele jaar door stellen we samen met u uw kaasschotel samen, 

volgens uw voorkeur en smaak, uw wijnen en volgens seizoen en 

affinage. We bezorgen u een volledig afgewerkte kaasplateau, klaar 

om te serveren. U kan zich ook laten verrassen door een selectie 

minder gekende en artisanale kazen. 

Voor raclette hebben we apparaten ter beschikking. 

 

TAPAS EN CHARCUTERIESCHOTELS 

Als kleine of uitgebreide aperitief of als complete maaltijd. Vraag 

ernaar in de winkel. 

 

ALLERGENEN 

 

Indien mogelijk en bij tijdige bestelling kunnen we voor u ook hapjes 

maken die lactose- en/of glutenvrij zijn. 
 


