
Ben je niet altijd in de mogelijkheid om  
naar de winkel te komen?  
Bel dan 011 33 25 69 en wij leveren aan huis (gratis in 
Diepenbeek).

Wil je een ontbijt/brunch,  
of één van onze feestconcepten bestellen?  
Gemakkelijk een mailtje naar bijdenappel@gmail.com of een 
belletje en we noteren jouw wensen.

Onze bistro afhuren voor een lekker feestje?  
Ook dat kan. We hebben speciale formules, zowel in 
buffetvorm, maar ook service aan tafel. Dranken & bediening 
inbegrepen... Wil jij ook een VIP feestje? We bespreken graag de 
mogelijkheden.

Afhaalmenu
Wees lief voor jezelf en maak 

het gemakkelijk en lekker met de 
maaltijden van Bij Den Appel! 

Elke dag een ruim assortiment van huisbereide gerechten, koffie, 

taart, brood, soep, desserten, wijn, kazen, wijn & bubbels. 



Pasta’s
Penne kip curry  € 8,50

Tagliatelle scampi  € 9,50

Spaghetti bolognaise  € 8,00

Tortellini spinazie/ricotta  € 9,50

Lasagne   € 9,50

Noedels kip/ei  € 9,00

Rijst kip, zoet/zuur  € 9,50

Bami tikka massala  € 9,50

Paella  € 11,00

Salades
Koude schotel zalm  € 8,50

Koude schotel kip  € 8.00

Koude schotel kalkoen  € 8,00

Dagelijkse keuze uit verschillende vlees-vismenu’s
Vleesgerechten met aardappelbereiding en groenten  € 8,50

Visgerechten met aardappelbereiding en groenten  € 9,50

Ovenschotels   € 10,00

Desserten  € 2,00

chocomousse | panna cotta | speculaasmousse | tiramisu

Brood - houthakkersbrood - wit boerenbrood - stokbrood

Melk - eieren - charcuterie - kazen - frisdranken - wijn - bubbels

Maaltijden  leveringen 
diepenbeek = gratis
(Hasselt-Bilzen-Genk-
Kortessem op aanvraag)



Cheese, meat & tapas  € 25,00 pp
Genieten van het beste van twee werelden op één plank, heerlijke zachte kazen of juist pittige versies, 
fijne vleeswaren, paté, bouletten, kippenbouten, heerlijke Zuiderse tapas, wraps of quiche, koude 
pasta’s, vers fruit en een ruim assortiment brood en boter.

Breughelbuffet  € 25,00 pp
Niemand zal iets te kort komen met deze formule, schotels voorzien van zwarte & witte pens, 
kippenbouten, kalkoenfilets, Ardeens gebraad, gebakken spek, breydelham, kip kap, aangevuld met 
groenten, sausjes, aardappelsalade, pasta’s, slamix & brood. Aanvullen met vis, meerprijs €4,50.

Paella & Tapas  € 25,00 pp
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.

Pastabuffet  € 18,00 pp
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.

Gourmetschotel  €23,50 pp
Lekker samen een assortiment vlees grillen en genieten van een groenten- en saladebuffet en sausjes.

Zwitserse raclette  €25,00 pp
Waan je even in de 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 een gepofte aardappel. Dit wordt aangevuld met een saladebuffet met koude 
pasta’s, aardappelsalade en salademix, groenten en brood. Puur & gezellig genieten.

Ontbijt/brunch  €25,00 pp
Gebakken spek met ei of een soepje, assortiment hoevebrood, zoete koekjes uit de oven, kazen, fijne 
vleeswaren, gerookte zalm, smeersalades, yoghurt met granen, paté, chocomousse, confituur, botertjes 
vers fruit, fruitsap.

BBQ  €23,50 pp
4 stukken vlees per persoon, assortiment spek & worsten, spareribs, saté, gevuld speenvarken, kipfilets, 
kalkoentournedos, enz. .aangevuld met een buffet vol met lekkers, brood, salades, koude pasta’s, 
komkommer, tomatenbrunoise, sausjes, dips (steak Belgisch wit/blauw en vispapillot zijn opties).

De leukste feestjes  
geef je lekker thuis



Nog een vraagje?
Neem gerust contact met ons op via

T 011 33 25 69
Debby 0472 078 478
Patrick 0491 64 63 41

of bijdenappel@gmail.com

varkensmarkt 22
3590 diepenbeek

www.bijdenappel.be


