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PUUR ASSORTIMENT
In de zoektocht doorheen de 
wijnvelden, de Vlaamse boer-
derijen en de Zuiderse bio-
boeren hebben we met Puur 
Smaak een heel assortiment 
samengesteld. Pure smaken, 
zowel in de wijnen, het vlees, 
de vis, de groenten, het fruit, 
het brood, de granola’s als 
de sappen,… vormen de rode 
draad. 

AANBOD EINDEJAAR
Wat we niet vinden, maken 
we gewoon zelf. Daarbij komt 
nog het voorrecht om iedere  
week te mogen koken voor de 
drukbezochte Table d’amis. 
Op vraag van heel wat trouwe 
klanten is het idee ontstaan om 
ook voor de feestmomenten  
van het einde van het jaar een 
overzicht te geven van alles 
wat mogelijk is binnen het rijke 
concept van Puur Smaak.

OP JOUW MAAT 
Daarin streven we ernaar alles 
op maat te maken voor elke 
klant. Wie niet graag kookt, kan  
alles kant-en-klaar samenstellen,  

aangevuld met de bijpassende 
wijnen. Je hoeft enkel je keuze 
te maken en af te halen op 
jouw gekozen moment. 

Of misschien is het net die tijd 
van het jaar dat je graag de uit-
daging aangaat om zelf met je 
kookkunsten uit te pakken. Ook 
daar bieden we mogelijkheden. 
Van alle vermelde gerechten 
zullen er recepten voorhanden 
zijn waarbij jij enkel moet aan-
geven voor hoeveel personen 
je wilt koken. De rest doen we 
zelf. 

Op jouw gekozen moment zal 
alles klaarstaan om thuis zelf 
aan de slag te gaan. 

Of je wilt net dat ene speciale 
ingrediënt dat je één keer per 
jaar gebruikt om met je eigen 
recept te kunnen pronken? We 
hebben met alle boeren een 
heel goede verstandhouding 
wat ervoor zorgt dat nagenoeg 
alles mogelijk is: spek van 10 kg  
uit één stuk, kalfszwezerikken 
van superieure kwaliteit, kaviaar  
uit eigen land,… Het kan er alle-
maal zijn voor jou!

Hapjes
We hebben een indrukwekkende hapjeslijst samengesteld, verfijnd met de zuivere producten van Puur Smaak.

Alle hapjes kunnen ook als voorgerecht besteld worden. Voor de hapjes aan €2,50 betaal je dan €9,00 per persoon.  
De hapjes aan €5,00 kosten €12,50 als voorgerecht. 

Hapjes koud

• Vitello tonnato met kalfsvlees van jonge Limousinrunderen

• Ceviche van zeebaars

• 2x frisse tartaar van zalm met een crème van bioavocado uit  
Spanje en mierikswortel

• Carpaccio van Limousin met Italiaanse olijfolie en parmezaan 

• Met de hand gesneden minitartaar van Partenais, afgewerkt  
met een stukje gefrituurd (zelf gebakken) pompoenpitbrood

• Tomaat garnaal zoals u hem niet verwacht

Hapjes warm

• Grijze garnalen ontsnapt uit het jasje van de kroket

• Hoevekip uit Schore ontsnapt uit het jasje van de kroket

• Groentjes recht van de boerderij ontsnapt uit het jasje van  
de kroket

• Scampistaartje “51”, vergezeld van linguini van onze bioboer  
uit Italië

• Zwarte en witte pens van Hoeve Vandervreken uit Lebbeke  
met appelmoes van Wellantappel van het Hof van Piemont  
uit Zellik

• Kipnugget van hoevekip uit Schore (uit eigen keuken)

• Tortilla “Bernabe Cortijo la Morera”

• NY streetfoodhamburgertje

• Vispotje met schatten uit de zee

• Giraldeau-oester met guacamole, zure room, appel en bieslook

Nog ideeën nodig? 
Op de Versmarkt van Puur Smaak hebben we nog heel wat lekkers dat  
permanent beschikbaar is.

• Verse Zeeuwse Creuses III voor u 
opengemaakt: €1,25/stuk

• Belgische kaviaar (prijs op aanvraag)

• Verse zeevruchten: vongole,  
scheermessen, palourdes, wulken  
en uiteraard nog altijd onze  
overheerlijke mosselen

• Carne de la fiesta: een eenvoudig 
gerecht op basis van chili con carne 
(8 personen)

• Assortiment worstenbroodjes  
€1,00/stuk

• Ambachtelijke garnaalkroketten uit 
Puurs 
 

• Ambachtelijke kaaskroketten uit 
Puurs

• Volledig aanbod ambachtelijke  
luxefrituurhapjes uit Puurs

• Een groot deel van de charcuterie- 
salades passen ook perfect als 
hapje, samen met de aperokoekjes 
uit het assortiment van Puur Smaak 
zoals: 

• Italiaanse kipsalade

• huisgemaakte vissalade van 
kabeljauwfilet

• tonijnsalade “Cortijo la Morera”

• Paling in het groen met een  

authentiek Mariekerks recept

€ 2,50/stuk € 5,00/stuk



Voorgerechten

Alle hapjes kunnen ook als voorgerecht besteld worden. Voor de hapjes aan €2,50 betaal je  
dan €9,00 per persoon. De hapjes aan €5,00 kosten €12,50 als voorgerecht. Hieronder vind je 
nog zes extra suggesties. Indien je je feestmenu wenst uit te breiden kan je een koud en een  
warm voorgerecht nemen.

• Half kreeftje op 3 verschillende manieren: 

• Belle Vue

• In de oven afgewerkt met rozemarijn, tijm en limoen  
(De kreeft wordt gekookt aangeleverd in helften. Het enige wat jij nog moet doen is  
ze instrijken met het rozemarijnmengsel en opwarmen.)

• In de oven afgewerkt met een fijne vissaus (afwerken zoals hierboven)

• Kroket van grijze garnalen uit eigen keuken

• Kroket van kaas uit eigen keuken

• Verfijnd zeeschelpje voor in de oven

• Bordje met een waaier aan wildpatés van haas, fazant en ree, afgewerkt met een  
klassieke uienconfituur en een roggeverdommeke van Broodbroeders

• Gevulde kwartel met porto Messias, fijne champignons vergezeld van winterpostelein  
uit Serskamp

€23,71/pers.*

€3,75/pers.

€6,99/pers.

€2,55/pers.

€8,25/pers.

€9,00/pers.

Soep

Alle soepen worden vers gemaakt in 
onze eigen keuken met verse producten 
recht van de boerderij.

• The classic one  
soep van grondtomaten uit Putte 
met balletjes van Limousin en 
Brasvarken 

• The local one  
crème van bloemkool uit Bornem

• The rich one  
soep van waterkers, winter- 
postelein en courgette van de 
Seizoenschuur uit Serskamp,  
afgewerkt met blokje Pas de 
Rouge van ’t Hinkelspel uit Gent 

• The veggie one  
soep van pompoen en wortel van 
de Seizoenschuur uit Serskamp 

• The crazy one  
soepje met mosselen Puur smaak 
en een lichte crème van curry 

• The fishy one  
rijke vissoep, afgewerkt met 
vongole 

€5,00/l

€5,00/l

€6,15/l

€4,25/l

€7,75/l

€8,25/l

*dit is de prijs op 10/11/2019 en kan schommelen met de marktprijzen. Hiervan word je op de hoogte gebracht:



Tijdens het eindejaar is er ook nog – naast het wekelijkse aanbod van de Versmarkt – een extra 
gamma vlees ter beschikking. 

De wildprijzen zijn dagprijzen op 10/11/2019 en kunnen afwijken naar het einde van het jaar naargelang de marktschommelingen.

Wild

Vraag naar je eigen keuze. De boer levert rechtstreeks zijn vlees aan onze Versmarkt.

Hij heeft dus de volledige controle over alle stukken van zijn eigen dieren. 

Gerechten per gewicht

Vol-au-vent van Hoevekip  
afgewerkt en vacuüm  
verpakt in kookzak  
 

Balletjes in een sausje van 
tomaat en paprika  
(voor de kinderen)  
afgewerkt en vacuüm  
verpakt in kookzak 

Gentse waterzooi van  
Hoevekip de Schorenaer  
afgewerkt en vacuüm  
verpakt in kookzak 

Kalkoen volledig  
ontbeend gevuld met  
porto en champignons 
(tussen de 3,5 en 4 kg per 
stuk) zelf in de oven klaar  
te maken 

Varkenswangetjes  
Brasvarken 
afgewerkt en vacuüm  
verpakt in kookzak

Hoevekip in rodewijnsaus 
(coq au vin)

€ 15,00/kg

€ 12,50/kg

€ 15,00/kg

€ 17,45/kg

€ 17,50/kg

€ 15,00/kg

Hoofdgerechten

Voor de hoofdgerechten maken we een onderscheid in klaargemaakte gerechten per persoon en gerechten die volgens gewicht aangeboden worden.

Voor jou klaargemaakt of voorbereid per persoon

Volledige kreeft op 3 verschillende manieren  
(kan gecombineerd worden):

• Belle Vue

• In de oven afgewerkt met rozemarijn, tijm en limoen (De kreeft wordt 
gekookt aangeleverd in helften. Het enige wat jij nog moet doen is ze 
instrijken met het rozemarijnmengsel en opwarmen.)

• In de oven afgewerkt met een fijne vissaus (afwerken zoals  
hierboven)

Vispannetje Puur Smaak (in een mosselpotje om in de oven te zetten) 
vergezeld van puree van Puur Patat

Zeebaars gebakken op vel met een hollandaise van Tripel Jessenhofke 
vergezeld van puree van Puur Patat

Plateau fruits de mer (vanaf 4 personen)  
Deze schotel wordt kant-en-klaar afgeleverd, voorzien van eigen  
gebakken brood.

Plateau fruits de mer royal (vanaf 4 personen)  
Ook deze schotel wordt kant-en-klaar afgeleverd.

Varkenshaasje van Brasvarken met kruidenkaas in een crepinette met 
boterboontjes van de Seizoensschuur en ovenaardappeltjes Puur Smaak

€ 47,42/pers.* € 15,75/pers.

€ 17,45/pers.

€ 18,20/pers.

€ 7,25/pers.

€ 5,50/pers.

€ 5,50/pers.

€ 6,25/pers.

€ 18,25/pers.

€ 15,35/pers.

€ 38,00/pers.

€ 47,00/pers.

€ 15,20/pers.

Varkensgebraad van Brasvarken in de oven klaargemaakt, 
voorzien van boontjes met gebakken spek, vleessausje  
en aardappelkroketjes.

Ragout van hert met winterpostelein uit Serskamp en  
verse aardappelkroketjes

Gevulde parelhoenfilet met een fijn sausje van  
champignons en verse aardappelkroketjes

Een wandeling doorheen het assortiment vlees van Puur 
Smaak voor de steengrill of de teppanyaki - 300 g vlees per 
persoon: hoevesteak Limousin eerste keuze, varkenshaasje 
Brasvarken, hoevekipfilet met vel, kalfsfilet, lamskroon van de 
Seizoenschuur, spek Brasvarken, chipolata van Brasvarken, 
miniburger van Limousin

eventueel aangevuld met groentjes en sausjes

Een aangepaste versie kan ook voor de fondueschotel:  
hoevesteak Limousin eerste keuze, varkenshaasje  
Brasvarken, hoevekipfilet met vel, spek Brasvarken, chipolata 
van Brasvarken, miniburger van Limousin en balletjes van  
gemengd gehakt Limousin en Brasvarken

eventueel aangevuld met groentjes en sausjes

• Kingkrab

• Filet van zeewolf

• Tongfilets of tonijnfilet sashimi

• Belgische kaviaar

• Verse coquilles in schelp

• Coquilles in blik 

• Scampi’s ontdarmd opgegroeid in  
stromend zeewater

• Ambachtelijk gerookte zalm

Extra visgerechten

*dit is de prijs op 10/11/2019 en kan schommelen met de marktprijzen. Hiervan word je op de hoogte gebracht:

• Wildbeenderen voor fond

• Haan fazant volledig

• Hen fazant volledig

• Filet van fazant met vel

• Wilde bosduif

• Wilde eend volledig

• Filet van wilde eend

• Filet van patrijs

• Haas volledig

• Hazenbil

• Hazenrug 600 g

• Filet van haas

• Hertenboutsteak

• Stoofvlees van hert

• Filet van hertenrug

• Gebraad van everzwijn

• Stoofvlees van everzwijn

• Filet van everzwijn

• Filet van ree

€4,75/kg

€16,71/stuk

€14,81/stuk

€31,37/kg

€6,61/stuk

€12,38/stuk

€39,85/kg

€33,07/kg

€33,58/kg

€6,71/stuk

€31,25/kg

€59,02/kg

€33,09/kg

€19,84/kg

€19,56/kg

€26,95/kg

€19,17/kg

€28,97/kg

€62,96/kg



Graag proeven op voorhand? 

Bestel tijdens de maand  
december de broden die je 

wenst te proeven en we maken 
het voor jou om in alle rust  
thuis te kunnen proeven.

Bestel tijdig, want heel wat wordt 
vers gemaakt, zowel bij ons  
als bij onze bakkers waar we  

mee samenwerken.

Voeg je graag aardappelgerechten  
toe aan je eigen creaties?

• Aardappelpuree met aardappelen  € 9,00/kg 
van Puur Patat   

• Aardappelpuree met aardappelen  € 12,50/kg 
van Puur Patat, afgewerkt met  
amandel      

• Aardappelblokjes Puur Smaak in  € 9,25/kg 
de oven klaargemaakt met  
kippenkruiden (enkel nog terug op  
te warmen)   

• Gegratineerde aardappelen van  € 11,25/kg 
Puur Patat 

• Voorgebakken frieten Puur Smaak  € 8,45/kg 
(met de schil meegebakken)     
(enkel nog 1 minuut af te bakken  
op 180°)

• Aardappelkroketten   € 0,29/stuk

• Amandelkroketten    € 0,39/stuk

Voorzie ook het nodige brood voor je gasten

We hebben het zuurdesemassortiment van Broodbroeders uit Mechelen (met onder andere een Kerstbrood) of brood dat in onze keuken wordt  
gebakken met de bloem van Molens Vanden Bempt uit Sint-Joris-Weert. Ongesneden geeft dat veel mogelijkheden: snijden in stukjes bij de soep,  
dikke sneden om als toast te roosteren of om uit te steken in vormen om je eigen creaties af te werken. Een brood weegt 1 kg en kost € 2,99/stuk. 

• Pompoenpitbrood

• 6-granenbrood

• 10-granenbrood

• Meergranenbrood

• Tarro: alles wat in een meergranenbrood zit,  
maar heel fijn gemalen en met alle vezels nog  
aanwezig.

• Breughel: een lichtgrof dat bij heel veel past omdat het 
niet te uitgesproken is.

• Omegabrood: hier is een heel assortiment aan zaden en 
pitten aan toegevoegd wat het heel rijk maakt.

• Abdijbrood

• Dark: bijna zwart brood, ideaal bij gerooktezalmgerechten 
(kan lichter gemaakt worden door toevoeging van witte 
bloem)

• Sunny: zalige mix met onder andere mais en  
zonnebloempitten

• Rozijnenbrood Puur Smaak

Naast dit assortiment is er ook nog het voor 90% afgebakken 
en diepgevroren brood van De Trog. Deze broden zijn  
permanent aanwezig op de Versmarkt en kan je gerust  
op voorhand eens uitproberen.  
In dit assortiment zitten ook stokbroden.

Er is keuze uit:



Dessert

Wat zeker niet mag ontbreken op de feesttafel is het dessert. Hier maken 
we een combinatie van wat beschikbaar is rechtstreeks van boerderij  
Keymeulen uit Hofstade of wat uit onze eigen keuken komt:

Naast de eigen desserten is ook nog altijd het ijs van hoeve Keymeulen, 
verkrijgbaar per liter. Er is keuze uit:

• Rijstpap 500 g hoeve Keymeulen

• Chocolademousse hoeve Keymeulen

• Tiramisu hoeve Keymeulen

• Tiramisu met speculaas hoeve Keymeulen

• Pannenkoeken uit eigen keuken (2 stuks)

• Jokes frangipantaart

• Jokes chocoladetaart

• Dessertbordje Puur Smaak

• Vanille

• Pistache

• Aardbei

• Banaan

• Meloen

• Chococrunch

• Mokka

• Chocolade

€ 2,98/portie

€ 1,93/portie

€ 2,50/portie

€ 2,50/portie

€ 3,00/pers.

€ 3,75/pers.

€ 6,25/pers.

€ 8,15/pers.

BBQ/grill

Wil je tijdens de feestdagen iets anders  
dan een klassiek diner? Wist je dat we  
ook alles in huis hebben voor een trendy 
winter BBQ, gaande van een heel groot 
assortiment vlees, vis tot kolen, ecologische 
aanmaakblokjes, …? Ofwel stel je het zelf 
samen ofwel doen wij dat voor jou. 

We voorzien 300 g vlees per persoon:

• Hoevesteak eerste keuze Limousin

• Ribbetjes Brasvarken

• Hoevekipfilet de Schorenaer

• Chipolata Brasvarken

• Spek Brasvarken

Indien gewenst kun je er ook een wildversie  
van maken. Gezien de specifieke smaken 
van wild niet altijd door iedereen gesmaakt 
worden, maken we graag een prijs volgens 
jouw wensen. 

Laat gerust weten wat je wilt. We zorgen dat 
alles klaarstaat voor jou.

Prijs per persoon 

eventueel aangevuld met  
groentjes en sausjes

€ 8,65/pers.

€ 5,50/pers.

Kaasschotel als 
hoofdgerecht of dessert

Kaasschotel als hoofdgerecht  
een assortiment van 300 gram kaas  
per persoon, boter en verschillende  
soorten brood. Volledig afgewerkt dus.

Kaasschotel als dessert

€ 12,00/pers.

€ 17,65/pers.

Graag zelf je kaasschotel samenstellen? 
Dat kan je online op www.puursmaak.be.



Vragen vlees, vis en gerechten: 
bart@puursmaak.be

Vragen wijn: 
teun@puursmaak.be 

Alle andere vragen: 
joke@puursmaak.be

www.puursmaak.be

Buisstraat 19b2, 2890 Sint-Amands 
(voormalige Guma-fabriek)

www.puursmaak.be


