INFO WINKEL
CCC

Kip&Co is gespecialiseerd in verse braadkippen, spare-ribs en kant en klare huisbereide gerechten die u steeds terugvindt
in onze verstoog.
Wij werken samen met lokale bedrijven
voor onze groenten, kippen, ons artisanaal
hoeve-ijs en bieren.

SHOP & GO
CCC

Wij hebben 2 gekoelde voeding automaten
in onze winkel geintegreerd die wij dagelijks aanvullen zodoende dat u zelfs buiten
onze openingsuren kan genieten van onze
kippen / ribben / bereide maaltijden.

ONLINE BESTELLEN

RECEPTIE HAPJES (vanaf 4 personen)

RECEPTIE HAPJES (vanaf 4 personen)

FORMULE 1

FORMULE 4

(4 koude hapjes)
€ 8,00 pp

(3 koude en 3 warme hapjes)
€ 12,00 pp

- Carpaccio van geroosterde kip / ruccola en
zongedroogde tomaat
- Pasta salade met gerookte zalm en curry
- Wrap met pulled pork / sweet chili saus en koolsla
- Cocktail van rivierkreeftjes

FORMULE 2
(2 koude en 2 warme hapjes)
€ 8,50 pp
- Carpaccio van geroosterde kip / ruccola en
zongedroogde tomaat
- Pasta salade met gerookte zalm en curry
- Ciabatta met kip en smokey bbq saus
- Traag gegaard buikspek gemarineerd

CCC

U kunt tevens bij ons eenvoudig uw online
bestelling doorgeven 24op24, deze zal voor
u klaar staan op het afgesproken uur.
Tijdens de openingsuren gelieve minimum
2 uur op voorhand te bestellen.

http://kipnco.nubestellen.be
Uiteraard kan u steeds uw bestelling
ook telefonisch doorgeven tijdens
onze openingsuren.

FORMULE 3
(4 warme hapjes)
€ 9,00 pp
- Ciabatta met kip en smokey bbq saus
- Huisgemaakt worstenbroodje met
Provençaalse kruiden
- Croque met mozzarella / Chorizo en basilicum
- Traag gegaard buikspek gemarineerd

- Carpaccio van geroosterde kip / ruccola en
zongedroogde tomaat
- Wrap met pulled pork / sweet chili saus en
koolsla
- Cocktail van rivierkreeftjes
- Huisgemaakt worstenbroodje met Provençaalse
kruiden
- Croque met mozzarella / Chorizo en basilicum
- Traag gegaard buikspek gemarineerd

AFHAALFOLDER
2018

SCHOTELS
(schotels zijn voor 4 personen)

C Groenten				€ 11,00 p/s
Assortiment vers gesneden groenten zoals bloemkool,
komkommer, paprika, wortel, selder ,kerstomaat, radijs
met 2 dipsausjes

C Tapasschotel				€ 14,00 p/s
Gerookte ham, chorizo, olijven gemarineerd, manchego,
ansjovis, broodsticks, zongedroogde tomaat

C Schotel koude hapjes			
Grillworst, salami, oude kaas, peppadew

€ 12,50 p/s

OPENINGSUREN:
Maandag 10 uur - 19 uur
Dinsdag
GESLOTEN
Woensdag 10 uur - 19 uur

Donderdag 10 uur - 19 uur
Vrijdag
10 uur - 19 uur
Zaterdag 10 uur - 17 uur
Zondag
10 uur - 15 uur

			
Handelslei 204, 2980 St. Ant. Zoersel A 03 336 44 37
info@kipnco.be A www.kipenco-zoersel.be
		
kip & co

AFHAAL FORMULES

BUFFET 				 € 24,50 pp

BBQ
PAKETTEN
Onze formules zijn te verkrijgen vanaf

Voor al uw feestjes thuis haal uw kip, ribben of paëlla
schotel bij kip&co. Deze formules kunnen bij ons
afgehaald worden vanaf 8 pers.
Gerechten warm afhalen of laten leveren enkel in
samenspraak.

Buffet koud/warm dit kan besteld worden vanaf min. 20 pers.

4 personen en dienen ten minste 2 dagen
op voorhand besteld te worden.

KIP

1/2 kip van het spit € 12,50 pp
inclusief koud groentenbuffet :
- Gemengde sla en koolsla
- Tomatensla, komkommer en Griekse salade
- Pasta salade met pesto en aardappelsalade
- Koude sauzen: appelmoes, mayonnaise, cocktail,
en koude curry

RIBBEN

Ribben sweet chili of pittig gekruid € 17,00 pp
(+600gr pp) inclusief koud groentenbuffet :
- Gemengde sla en koolsla
- Tomatensla, komkommer en Griekse salade
- Pasta salade met pesto en aardappelsalade
- Koude sauzen: mayonnaise, BBQ saus en
sweet chili

PAELLA

Paëlla “kip&co” € 16,00 pp
- Kip				- Venusschelpen
- Calamares			
- Gamba’s
- Mosselen			
- Kokkels
- Tomaat-paprika-erwten-ui
- Chorizo
- Scampi
Mooie aardewerk kom per 6 personen om op tafel te
plaatsen 15€ borg per stuk
Incl. citroen & citroendoekje

KOUD

- Carpaccio van kip 		
- Pikante eitjes
- Caesar salade			
- Noorse visschotel
- Gerookte ham met meloen
- Griekse salade
- Kippenbouten met verse ananas en koude curry saus
- Roast beef gebraden met graanmosterd vinaigrette
- Pastasalade, Griekse salade, aardappelsalade

WARM

U hebt keuze uit 2 van de onderstaande gerechten.
Bij deze gerechten worden warme seizoensgroenten voorzien en kan u 2 soorten aardappelbereidingen kiezen :
- Varkenshaasje “archiduc”
- Kipstoverij
- Huisbereide “vol au vent”
- Kip zoet/zuur
- Kipfilet stroganoff		
- Kip “tikka massala”
- Tongrolletjes op Oostendse wijze
- Scampi in tomaat basilicum of curry of look (+€ 3.00p/p)
- Tortelloni met spinazie,ricotta, tomaat en basilicum

AARDAPPELEN

- Gebakken krieltjes van ons spit
- Huisbereide puree aardappelen
- Gratin “dauphinois”
- Rozemarijn aardappelen
- Spek-/ui aardappelen

- Broodassortiment met hoeveboter en
verse lookboter				

DESSERTENBUFFET
Vanaf 8 pers

Formule 1

€ 8,50 p/p
- Gemarineerde spare rib		
- Provencaalse kipfilet		

- BBQ worst
- Hamburger

Formule 2

€ 9,90 p/p
- Gemarineerde spare rib		
- Provencaalse kipfilet
- Gemarineerde rundssteak

- Gelakt buikspek

€ 6,00 pp

- Verse rijstpap met cassonade - Tiramisu
- Salade van seizoensvruchten
- Panna cotta
- Mousse van belgische chocolade
Dit kan uitgebreid worden met een ijstaart van
artisanaal hoeveijs ( chocolade/vanille/mokka) € 4,80 pp
Of een biscuittaart met slagroom en vers fruit € 5,50 pp

TE ZOERSEL
ROTISSERIE

Klassiek gebraden kip met onze eigen kruidenmengeling
Thaise kip oosters gekruid (limoen,citroengras,gember,chili peper)
Mediterraanse kip zuiders gekruid (paprika, thijm, laurier, rozemarijn)
Bouten / borstfilet / spare-ribs “pittig gekruid” of “sweet chili”
Varkenshammetje (seizoen) / Gevulde kip en kalkoen op bestelling.

APERO

Kip&co heeft een mooi assortiment aan aperitieven:
verschillende gin-soorten, Cava, streekbieren en 11 soorten
glutenvrije limonades, wij voorzien zelfs de ijsblokjes voor uw aperitief.

APERO HAPJES

Chicken wings / apero boutjes / gemarineerde olijven / grillworst /
gevulde peppadew / ansjovis / apero ribben / ciabatta kip / truffelsalami

SALADES

Wij maken onze salades dagvers met onze geplukte kip van ‘t spit:
kipsalade mayo / kip curry / kip zongedroogde tomaten / Thaise
kipsalade / carpaccio van kip

MAALTIJD SALADES

Formule 3

€ 13,70 p/p
- Scampi brochette		
- Gemarineerde lamskotelet

- Gelakt buikspek
- Kalfstournedos

ENKELE EXTRA’S DIE U BIJ UW GEKOZEN
FORMULE KAN TOEVOEGEN :

€ 2,50€pp

ONS WINKEL ASSORTIMENT

- Groenten buffet 			
€ 5,50 pp
Komkommer / tomaat / koolsalade / slamix /
aardappelsalade / pastasalade / griekse salade
- Broodassortiment 			
€ 2,50 pp
Met hoeveboter en verse lookboter
- Assortiment koude sausjes 		
€ 3,00 pp
Mayonaise / cocktail / look / smokey bbq /
koude curry / pikante saus
- Krielpatatjes i/d schil			
€ 2,50 pp
Met verse kruiden en lookboter 		
- Warme seizoensgroenten 		
€ 4,00 pp
- Peperroomsaus / champignonroomsaus € 1,50 pp
- Pitta broodje (apéro hapje) 		
€ 2,50 pp
Met lookboter & gemalen kaas 		
- Papillotte van ananas (dessert)		
€ 4,00 pp
Met rum , kaneel en rietsuiker

Deze worden dagdagelijks vers gemaakt ons aanbod varieert
met de seizoenen: Caesar kip / griekse salade / pastasalade / ...

SOEPEN

Wij voorzien dagelijks een assortiment verse soepen waaronder
kippenbouillon / kippenroomsoep / tomatensoep met balletjes

VEGETARISCH

Ook vegetariers worden niet vergeten bij kip&co :
Vegetarische pasta’s
Groot assortiment verse seizoensgroenten

HUISBEREIDE
GERECHTEN
ONZE KLASSIEKERS ZIJN:

Vol au vent / kippenstoverij
Kip “tikka masala” / kip thaise curry / kip zoet zuur
Paëlla met kip en zeevruchten / Babi panggang
Lasagne bolognaise / spaghetti bolognaise
Loempia met kip / Wildragout (seizoen)
Verse groenten / oven geroosterde groenten / wokgroenten
Jonge wortelen en erwtjes / gebakken witloof / koolsla / ...
Krieltjes gegaard in ons spit
Huisbereide puree / wortelpuree / gratin /
spek en ui patatjes / krieltjes gegaard in het spit
Nasi goreng / noedels met curry

DESSERT

Chocolademousse/
Rijstpap / panna cotta / tiramisu

HOEVE IJS

Artisanaal hoeve ijs (vanille-mokka-chocolade-straciatella-amarena)
WIJ KUNNEN HET HELE JAAR DOOR UW IJSTAARTEN LEVEREN OP BESTELLING

