De lekkerste krant van het jaar
MMXXII

KERST EN EINDEJAAR MET LEKKERS VAN BIJ DEN APPEL

GRATIS

HISTORIEK 2015-2022
EN GRAAG NOG HEEL LANG...

Spannend, liefde, passie voor hét vak, elke klant verwennen, ondernemen,
een tegenvaller, opstaan, doorgaan, ochtendgloren, nachtje door, feestje,
live-muziek, bourgondisch, genieten, feest, werken met plezier, toffe

WIST JE DAT

klanten, super team, leuke babbels, lach, traan, alles kan, alles mag, evolutie,
corona, energieprijzen, even vloeken, alles wordt duurder, toch blijven gaan,

—

Je samen met je kinderen en familie Nieuwjaar kan vieren op ons
APPLE 'O CLOCK event in zaal Terlocht (lees verder in deze krant)

—

Er nu ook vers gebakken wafels op het menu staan

—

Je onze bistro ook kan gebruiken voor feestjes (op maat)

—

We elke maand een live meezingmiddag of avond voorzien

—

We een winterbar hebben met glühwein en warme soep

—

Mimmo onze zingende ober is

—

Je je vrienden of familie kan blij maken met een cadeaubon van Bij
Den Appel

—

Wij nu ook op vrijdagavond én zaterdagavond open zijn, voor een
lekker en gezellig avondje Bij Den Appel à la carte

—

Wij ook je favoriete schotels aan huis brengen

—

Je nergens zo lekker uitgebreid kan ontbijten als bij ons in de bistro

—

Wij dierenvrienden zijn

—

Wij SUPERBLIJ met jullie zijn!

waarom?
Komen we toch weer terug bij... Passie en liefde voor jullie! En... omdat we
het zo graag doen!
Het goede voornemen van dit jaar, laten we niet ingewikkeld doen, mogen
we gewoon genieten van elkaar, het leven, zolang het kan? Dus... hierbij onze
mogelijkheden om van jullie kerst, oudjaar, nieuwjaar een heel lekker en
gezellig feestje te maken!
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CHEESE, MEAT
& TAPAS
Met een soepje naar keuze

ONZE HEERLIJKE
MENU'S

LET’S GO WILD

Dit alles wordt voorzien op prachtig gedecoreerde planken, kortom een ideale
avondvullende en lekkere formule.

Starter
Duo van wildpaté fazant/ree met veenbessen confituur & brood

Soepje
Hoevekipsoep of tomatensoep

Stoofpotje konijnenfilet ‘St.Bernardus’ gegaard in een bruine saus met champignons, ui,
kruiden en St.Bernadus bier uit Watou, een TOPPER!

VAN HET ZEETJE

Starter

Starter

Kaaskroket, garnaalkroket of scampi in kruidenboter met brood

Kaaskroket, garnaalkroket of scampi in kruidenboter met brood

Soepje

Soepje

Hoevekipsoep of tomatensoep

Hoevekipsoep of tomatensoep

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Keuze uit:

Keuze uit:

—

Varkenshaasje op Ardeense wijze, sappig rosé gebakken varkenshaasje in een 		
smaakvol roomsausje met champignons en fijne uitjes, wintergroentjes & kroketten

—

—

Kalkoenpochette, verse kalkoenfilet gevuld met gehakt, room, witlof en ham, dit 		
alles overgoten met een heerlijke portosaus, wintergroentjes & kroketten

Dessert

—

Vispannetje, een romige visragout op basis van kabeljauw, zalm, roze garnalen,
en gegratineerd met 4 kazen en zuiderse kruiden met wintergroenten, gratin of
kroketten
Tongrolletjes in maisonsaus, afgewerkt met cognac, room, tomatenblokjes en
peterselie, wintergroentjes, gratin of kroketten

Dessert

Vanille-ijs, chocomousse of tiramisu
Vanille-ijs, chocomousse of tiramisu
PRIJS PER PERSOON

€ 39,50

PRIJS PER PERSOON

€ 39,50

PRIJS PER PERSOON

KIDS -12 JAAR

€ 30,00

€ 15,00

PASTABUFFET

Hoofdgerecht

OLD FASHION WAY

Heel de avond genieten van de meest heerlijke zachte of juist pittige kazen, fijne
vleeswaren zoals truffelsalami, parmaham, pave grande, Italiaanse kruidenhesp,
breydelham, bouletten en paté met uien of veenbessenconfituur, aangevuld met heerlijke
tapas, zoals olijven, zongedroogde tomaatjes, rolletjes spek met siroop & brie, pittige
kippenbouten, dips, noten, vers fruit en een ruim assortiment brood.

Dessert

vanaf 4 personen

Vanille-ijs, chocomousse of tiramisu

Keuze uit: tagliatelle scampi, lasagne, penne kip curry, tortellini met ricotta - spinazie zongedroogde tomaten & olijven, spaghetti carbonara, bolognaise of arrabiata, macaroni
hesp & kaas voorzien van een zuiders broodassortiment.

PRIJS PER PERSOON

PRIJS PER PERSOON

KIDS -12 JAAR

€ 42,50

€ 25,00

€ 12,50

CHRISTMAS
GOURMET PLATTER
Niemand komt iets te kort met deze luxe gourmet en zo gezellig samen avondvullend
grillen & genieten!
Deze schotels zijn voorzien van overheerlijk gevuld varkenshaasje, breydelspek, kip zoet
zuur, bouletten, assortiment worstjes, kalkoen, steak blauw/wit, souvlaki’s, zwarte & witte
pens, brochette, Ardeense gehaktsteak, een ruim groentenbuffet voorzien van heerlijke
pasta’s, salades, sausjes, slamix en assortiment brood.
Wil je een uitbreiding met vis dat kan, mits meerprijs € 5,00 pp
PRIJS PER PERSOON

KIDS -12 JAAR

€ 30,00

€ 15,00

Heerlijk genieten
Bij den Appel
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ZWITSERSE
RACLETTE
Inclusief raclette toestel
Waan je even in de besneeuwde bergen met deze feestelijke formule. Op de speciaal
voorziene raclette kan je een voortreffelijke Zwitserse kaas langzaam laten smelten
over bv. een stokbroodje met breydelham, spek, salami, parmaham of over een gepofte
aardappel. Dit wordt aangevuld met een saladebuffet met koude pasta’s, aardappelsalade
en salademix, met groenten en brood. Puur & gezellig genieten.
PRIJS PER PERSOON

€ 28,50

KERST EN EINDEJAAR MET LEKKERS VAN BIJ DEN APPEL

DESSERT TRIO

IJSSTAART
VAN HET HUIS
Voor 10 personen

DE KLANT
AAN HET
WOORD

Chocolademousse
Panna cotta
Tiramisu
PRIJS PER PERSOON

€ 6,00

PAELLA & TAPAS
De specialiteit van het huis, een goed gevulde XL paella pan met groenten, kippenbouten,
venusschelpen, mosselen, scampi’s en inktvisringen. Dit alles wordt aangevuld met een
plank vol heerlijke zuiderse tapas met een broodassortiment.
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Frank Keunen

M. Emonds

Goesting het moment, dat is de samenvatting van mijn ervaringen zowel professioneel

Wauw! Echt wauw! Meer als een 5/5 waard. Wat een top service en wat een brunch.

als privé matig wanneer ik een bestelling plaats of ter plaatse ga eten Bij Den Appel.

Een brunch om U tegen te zeggen. Zo blij dat we Bij Den Appel hebben leren kennen!!

Iedere keer wordt mijn verwachtingen overdonderd, persoonlijk ben ik een hevige fan

Jullie vriendelijkheid en enthousiasme elke keer opnieuw, is de kers op de taart, Dank

van de paella, geserveerd met een unieke smaak alsof ik in een toprestaurant zit in

u!

Spanje, om van te snoepen. De laatste keer heb ik beroepsmatig tapas schotels besteld,
PRIJS PER PERSOON

een absolute voltreffer. Nu nog spreken mijn collega's over de grote verscheidenheid en

€ 28,50

de succesvolle combinaties die ze voorgeschoteld kregen. Het succes van de tapas heeft
zich vertaald in de toenemende motivatie van iedere medewerker. Het bedrijf waar ik
voor werk en Bij Den Appel hebben twee zaken gemeen: garant staan voor kwaliteit en

€ 30,00

tevredenheid. Super!

A. Jacobs
Zeer lekkere lunch gehad met mijn partner die jarig was. Voor zijn verjaardag was ook
aandacht besteed, een speciaal verjaardagsliedje en een chocolade cake met een grote
kaars!! Een aanrader!!

Peter Vlayen

LES TARTES
DE FRANÇOISE

Sinds ze Bij Den Appel zijn begonnen met de bistro is ons leven serieus veranderd
Tijdens de 'meezingavonden' hebben we er zelfs onze nu beste vrienden leren kennen,

Maak je keuze via de link op onze site of ga direct naar www.taarten.be, kies je taart en
selecteer Bij Den Appel als afhaalpunt.

Er gaat bij ons geen feestje voorbij zonder dat we Bij Den Appel zijn gepasseerd. Alles
is er altijd even lekker en de kwaliteit zowel als de kwantiteit zijn er zeer hoog! Van ons

KIDSMENU

krijgen ze steeds een 10 op 10! Groetjes, van de buren

Brigitte De Win
Gebakken spek met ei, luxe broodjes, hoevebrood, zoete broodjes uit de oven, kazen, fijne
vleeswaren, gerookte zalm, smeersalades, yoghurt met granen, paté, vers fruitsap, confituur, botertjes, fruit, pralines & koekjes.
PRIJS PER PERSOON

KIDS -12 JAAR

€ 30,00

€ 15,00

Heerlijk ontbijt aan huis, prima verzorgd, Stipt op tijd afgeleverd, zeker aan te raden!

dankzij de 'Nederlandse mentaliteit' (en dat bedoel ik dan positief van Debby) voelt de
sfeer Bij Den Appel als een stukje van ons leven.

ONTBIJT/BRUNCH

Lilly

Balletjes in tomatensaus met
puree of kroketten
€ 10.00
Videe met puree of kroketten
€ 10.00
Spaghetti bolognaise
€ 10.00

Wat zijn we blij dat Bij Den Appel in Diepenbeek is! Het is er zo lekker en dat wordt
gemaakt met liefde, door geweldige toppers. Altijd even vriendelijk en behulpzaam, wij

Nancy Panis
Heerlijk vertoeven Bij Den Appel, bij Debby & Patrick! Op jullie terras voel ik mij als,
op vakantie in eigen land, super ontvangst!

Magriet Vereycken
Super lekker en altijd heel vriendelijk, goede service,
ik voel mij daar helemaal thuis

blijven zeker komen. Bedankt voor de gezelligheid, Patrick, Debby & Mimmo

Erik Blocken
Claire & Maurice
Verse dagschotels of belegde broodjes, ontbijten of tapas in heerlijke mootjes. Een feestje
aan huis of ter plaatse eten, Bij Den Appel....zéker weten!

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het ook Bij Den
Appel! Super gezellig, vriendelijke mensen,
leuk muziekje op de achtergrond en een
zeer lekkere keuken. Ik ga dit huisje niet
vlug voorbij. Hierbij mijn eerlijke mening
welke ik onder nog menige vormen zou
kunnen formuleren, groetjes, Erik
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SPEEL & WIN

SAVE THE DATE

1

31 december 2022 / 19 u.
Zaal Terlocht • Helstraat 22 • Diepenbeek
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€ 45,00

38

EXCLUSIEF DRANK

DJ ambiance muziek voor groot en klein
Uitgebreide kinderanimatie

Breng dit kruiswoordraadsel ingevuld mee naar ons
eindejaarsfeest op 31 december en ontvang een fles cava!
Horizontaal
2. Bladgroenten
3. Vlees
6. Kaas
7. Liefde
9. Kookgerief
11. Ingrediënt
12. Drank
13. Granen
15. Voorgerecht
17. Groenten
19. Spaans gerecht
21. Ingrediënt

22.
23.
25.
26.
29.
31.
33.
34.
35.
36.
38.

Eetgelegenheid
Varkensvlees
Dessert
Zuiderse vrucht
Hoofdgerecht
Side dish
Gevogelte
Hapjes
Smakelijk
Meisjesnaam
Onmiddellijk

Verticaal
1. Kaassoort
2. Maaltijd
3. Jongensnaam
4. Deegwaren
5. Jaarwissel
6. Dessert
7. Fuifje
8. Spijtig
10. Varkensvlees
14. Hoofdgerecht
16. Dessert

Winterbbq met groenten-saladebuffet-sausjes en
brood (all you can eat)
Showcooking

Maaltijd
Tijdig bestellen
Jongensnaam
Zwitserse specialiteit
Maaltijd
Schaaldier
Champignon
Drank

€ 25,00
INCLUSIEF ANIMATIE

KIDS -6 jaar

€ 12,50

Samen aftellen...
18.
20.
24.
27.
28.
30.
32.
37.

KIDS 6 - 13 JAAR

Nieuwjaars spektakel met bubbels (inclusief)
Kaarten te koop Bij den Appel, Varkensmarkt 22,
3590 Diepenbeek, 011 33 25 69.
Reserveer je plekje vóor 20 november 2022.

INCLUSIEF ANIMATIE
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RESERVEREN
BIJ DEN APPEL
Bestellingen Kerstmis

Bistro

Voor 11 december 2022

Natuurlijk zijn jullie van harte welkom in onze bistro, voor
ontbijt, lunch, lekkers, 4-uurtje, tapas en nog veel meer!
Reserveer je tafeltje 011 33 25 69.

Bestellingen Nieuwjaar
Voor 18 december 2022

Winkel

Familiefeest Apple O'Clock

Onze toog staat vol met lekkere afhaalmenu's dit voor en na de
kerstdagen.

Inschrijven voor 20 november 2022, kaartenverkoop
Bij den Appel

Kaas, charcuterie
Ruim assortiment kazen en charcuterie tijdens alle feestdagen.

Les Tartes de Françoise
Bestel de lekkerste taarten via de site en haal ze af
Bij Den Appel.

Openingsuren Feestdagen
Winkel & afhaalmaaltijden

Va r k e n s m a r k t 2 2
3590 Diepenbeek
011 33 25 69
w w w. b i j d e n a p p e l . b e

Woensdag 21/12: 08.00 - 18.00

Donderdag 29/12: 08.00 - 18.00

Donderdag 22/12: 08.00 - 18.00

Vrijdag 30/12: 08.00 - 13.00

Vrijdag 23/12: OPEN OP AFSPRAAK
Zaterdag 24/12: 9.00 - 15.00

Zaterdag 31/12: afhaling 10.00 - 12.00
ZATERDAGAVOND FEEST!

Zondag 25/12 9.00 - 12.00

Zondag 1/1: gesloten

Maandag 26/12: OPEN OP AFSPRAAK

Maandag 2/1: gesloten

Dinsdag 27/12: OPEN OP AFSPRAAK

Dinsdag 3/1: gesloten

Woensdag 28/12: 08.00 - 18.00

Woensdag 4/1: gesloten

