
Your party is our challenge!

A F H A A L G E R E C H T E N  •   C A T E R I  N G  •   F  E  E S T Z A L E N

Annulaties kunnen tot 24 uur vooraf. Hierna zijn we genoodzaakt een kleine kost aan te rekenen.

Uiteraard kan men ook online bestellen via:  
www.traiteurdienstjackyjaeken.be/afhaalgerechten

Iedere zon- en feestdag serveren wij een uitgebreid buffet in onze 
feestzaal van 12.00-15.00 uur en op feestdagen ook van 17.00-20.00 uur.

Graag wensen wij jullie ook dit jaar 

weer te verwennen met diverse 

Paasgerechten en buffetten. 

Dit hebben wij met zorg samen-

gesteld zodat jullie tijd hebben om 

deze gezellige dagen samen door 

te brengen met familie en vrienden. 

Paasdag en Paasmaandag werken 

wij enkel met de gerechten 

uit deze folder.

Openingsuren
traiteurwinkel:  

Maandag : 10.00 - 16.00 uur  
Dinsdag : 08.00 - 19.00 uur 
Woensdag : 08.00 - 18.00 uur 
Donderdag : 08.00 - 19.00 uur  
Vrijdag : 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 18.00 uur
Zondag : 10.00 - 16.00 uur

Jacky’s buffet De Luxe!
In onze feestzaal op Paasdag om 12.00-15.00 uur  
en van 17.00-20.00 uur ook Paasmaandag van  
12.00-15.00 uur (div. feestgerechten)

Volw:  €  40,- p.p.  
Jeugd (6-11 jaar): €  25,- p.p. 
Kids (3-5 jaar):  €  20,- p.p.  
Peuters (0-3 jaar)  €   5,- p.p.

TRAITEURDIENST JACKY JAEKEN |  UW TRAITEUR VAN DE MAASKANT!

Your party is our challenge!

in onze feestzaal, 
traiteurdienst en winkel!

Paasgerechten

> LEVERINGEN:
Vanaf 10 personen leveren wij de bestelling 
aan huis op het afgesproken uur.
Warme buffetten leveren wij au bain-marie.
Borden en bestekken zijn inclusief vanaf  
20 personen. Leeggoed dient zelf terug  
gebracht te worden de dag nadien tussen 
10.00 - 12.00 uur.

> BESTELTIP:
Om misverstanden te voorkomen ontvangen 
wij de bestellingen graag per email op  
info@traiteurdienstjackyjaeken.be waarna  
er een bevestiging zal gestuurd worden.  
Uiteraard staan wij u telefonisch bij voor  
vragen of inlichtingen. In iedere klant 
investeren wij de nodige tijd en aandacht om 
een optimaal resultaat te bekomen, bestel 
daarom tijdig om teleurstelling te vermijden.

> AFHALINGEN:
Paasdag: 09.00 - 14.00 uur
Paasmaandag: 10.00 - 12.00 uur
Leeggoed dient zelf terug gebracht  
te worden, de dag nadien tussen 
10.00 - 12.00 uur.

Iedere zon- en feestdag serveren wij een uitgebreid buffet in onze 
feestzaal van 12.00-15.00 uur en op feestdagen ook van 17.00-20.00 uur.

Rijksweg 770 • 3650 Dilsen-Stokkem 
T +32 (0)89 563182 •  GSM +32 (0)478 514239
info@traiteurdienstjackyjaeken.be 
www.traiteurdienstjackyjaeken.be

Wij verzorgen ook uw: 
babyborrels, communiefeesten, 
bruiloften, recepties, koffietafels, 
catering voor bedrijven en  
scholen, BBQ, ontbijtmanden, 
vergaderbroodje, op locatie 
of bij uw thuis!

Uiteraard is onze winkel 
doorlopend geopend 
met een ruim aanbod 

afhaalgerechten, 
speciale Paasgerechtjes 
en heerlijke desserten!

Huiswijnen/jupiler/
waters/frisdranken/
koffie zijn inclusief.



www.traiteurdienstjackyjaeken.be Your party is our challenge!

Amuse-box  

€ 20,00 per box (warme hapjes)  
(3 soorten bladerdeeghapjes en van elk 4 stuks)
Eenvoudig op te warmen in heteluchtoven
- Luxe mini pizza’s
- Beef hamburgertjes

- Pita beef

Paasbrood 
€ 32,00 (25 broodjes)  
Zachte dichtbelegde mini broodjes voorzien van 
rijkelijk beleg zoals gerookte zalm met kruiden-
kaas/Breydelham/garnalensalade/…. groente
garnituur, deze worden gepresenteerd in een 
groot luxe Paasbrood.

Paaskoffer   
€ 30,-/stuk
• 20 rijkelijk belegde ciabatta broodjes

Pastabuffet 

Koud afhalen v.a. 6 pers, warm leveren v.a 10 pers.

Aanbod Pastagerechten
• Tagliatelle met kip/appeltjes en kerrie
• Spaghetti alla carbonara met wangspek en ei
•  Lasagna al forno met gehakt en tomatensaus
•  Lasagna van zalm
•  Penne/prei/roomsaus en gerookte zalm
•  Macaroni met ham en kaassaus
•  Fusilli bolognaise
•  Tortellini ricotta (veggie)
•  Linguine met scampi en schaaldierensaus
•  Pasta Pesto met zeevruchten

Deze pastagerechten zijn vergezeld van olijven/
zongedroogde tomaten/parmigiano/gruyère/ 
kruidenboter en 3 tafelbroodjes p.p.

Prijs levering bufetten: 
• 3 soorten Pasta: € 14,00 p.p.
• 4 soorten Pasta: € 16,00 p.p.
• 5 soorten Pasta: € 18,00 p.p.

Warm buffet 
€ 20,00 p.p.

Koud afhalen v.a. 6 pers, warm leveren v.a 10 pers.

Buffet Tradition:
•  Keuze uit tomatensoep met Paasballetjes of  

aspergeroomsoep. (voorzien van tafelbrood)
•  Tongrolletjes in tomatenlooksausje
•  Parelhoen met een sinaas-wortel sausje
•   Varkenshaas archiducsaus
•  Bloemkool en Hollandaise
• Gegratineerde aardappeltjes.
• Smeuïge puree met lentekruiden.
• Parijse worteltjes met tijm.
• Fijne boontjes met buikspek. 

Luxe Brunchbuffet
Prijs levering buffet: €  25,00 p.p.  

(Vanaf 10 personen)

Koude gerechten 
•  Diverse broodsoorten 
•  Assortiment minikoffiekoeken 
•  Charcuterie schotel
•  Zoet beleg
•  Jonge kaas en brie met druiven en noten
•  Yoghurt en vers fruit
Soep
Keuze uit tomatensoep met Paasballetjes of  
aspergeroomsoep.
Warme gerechten
•  Krokant gebakken spek/omelet/worstjes
•  Lasagna Bolognaise
•  Kip zoet-zuur met rijst
•  Vispannetje en smeuïge puree
•  Wokgroentjes
Dessertjes
•  Schuim van chocolade
•  Panna cotta en bosvruchten
•  Tiramisu speculoos

Koude buffetten 
(vanaf 4 personen) 

Koud buffet Easter Temptation € 17,00 p.p.
• Gepocheerde zalmfilet belle-vue 
• Tomaat met een salade van krab en garnaaltjes
• Opgevulde eitjes
• Breydelham met aspergepunten
• Roompastei met perenconfituur en steranijs
• Zachtgegaarde maïskipfilet en honingmeloen

Koud buffet Easter Explosion € 20,00 p.p.
• Roma tomaat gevuld met kreeftgarnalen
•  Blinde vinkje van Noorse gerookte zalm/  

philadelphia 
• Opgevulde eitjes
• Duo van gerookte eend en Gandaham
• Scampibrochette
• Rosbief & parmezaankrullen
• Parelhoenfilet met mango chutney 

TeppanJaekibuffet
€ 20,00 p.p. (vanaf 4 personen)

Diverse soorten vis- en vleesbereidingen  
die de gasten zelf kunnen bakken op de  
teppanJAEKI-plaat.

Easter TeppanJAEKIbuffet   
• Gemarineerde tijgerscampi
• Haasje van Noorse zalm
• Heilbot met Zwarte Woud spek
• Mini pensjes
• Exotische kalkoenfilets
• 2 bereidingen van hamburgertjes
• Gemarineerd varkenshaasje
• Biefstukje Blauw rund
• Lamsfiletje in groene kruiden
•  Krielaardappeltjes/kerstomaatjes/champignons 

en courgettes lekker gekruid

Huur plaat: € 12,-  
(1 plaat 220V is voldoende tot 8 personen)

Onze koude buffetten & TeppanJAEKIbuffetten worden steeds vergezeld met aardappelsalade/
rijst/pastahoorntjes met bleekselder en olijfjes/tomaatjes en ajuinpijpjes/kubus van komkommer 
gedrenkt in witte balsamico/lentekool met yoghurt/tartaar- en cocktailsaus alsook 3 tafelbroodjes 
met roomboter.
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