
Pre t tige Feestdagen !

Bestellingen worden aanvaard 
• t.e.m. 17 december voor Kerstmis
• t.e.m. 24 december voor Nieuwjaar
Via telefoon: 058/31.16.75

In onze Hoevewinkel 
Fam. Deeren - Dequeecker,  
Vaartstraat 71, 8630 Veurne

Online: www.beauvoordse-walhoeve.be

Meer info:     DeBeauvoordseWalhoeve
          www.beauvoordse-walhoeve.be

OPeningsuren
Maandag tot en met zaterdag  
9u. tot 12u. - 13.30u. tot 18.30u. 
Zon- en feestdagen gesloten

Zaterdag 24 & 31 december  
uitzonderlijk open tot 17u. 

Kom je favoriete ijstaart kiezen en maak kennis met ons eindejaarsassortiment.

Vrijdag* 16/12 van 14 tot 18u. 
Zaterdag* 17/12 van 10 tot 12u. & van 14 tot 18u.

We verwennen jullie met een drankje en een stukje ijstaart.
Meer info zie www.beauvoordse-walhoeve.be & onze sociale media. 
Profiteer dan ook van de verschillende verkoopacties. 

* inschrijven verplicht!

Op zoek naar een leuk, origineel & vooral lekker geschenk?
Wij maken je mandje met allerlei  
hoeve- en streekproducten

• Mandjes te verkrijgen vanaf  € 25, € 35, € 45, … 
• Beauvoordse Walhoeve Cadeaubon



Dessertglaasjes  € 1,65 / stuk
Chocomousse, Witte Chocomousse, Tiramisu, Speculoosmousse,  
mousse van Advocaat, Mokkamousse & Toetje van het huis  

Doosje gevuld met 6 dessert glaasjes  € 9,90 / stuk
Spuitzak gevuld met chocomousse ( 1L )  € 9,50 / stuk

Klassieke kaasschotel vanaf 2 personen - 250 gram p.p. € 11,50 
Een variatie van verschillende huisgemaakte hoevekazen vergezeld van een 
geit- en/ of schapenkaas versierd met vers fruit, gedroogde vruchten en 
notenmix.

Luxe kaasschotel vanaf 2 personen - 250 gram p.p. € 15,00
Selectie van speciale en exclusieve kazen samengesteld door onze kaasmeester 
versierd met vers fruit, gedroogde vruchten en notenmix.

Dessert kaasschotel vanaf 2 personen - 100 gram p.p. € 8,25
Waaier van kazen perfect voor bij het dessert, versierd met vers fruit, gedroogde 
vruchten en notenmix.

Kaaspakket voor 3 à 4 personen - 800 gram € 29,50/pakket
Een leuke doos om zelf jouw kaasschotel te maken.

• 5 verschillende kazen (rekeninghoudend met de verschillende kaastypes).

• Noten- en gedroogde vruchten garnituur. 

Te bezichtigen op onze website, facebookpagina of in onze hoevewinkel. 

Éénpersoonstaartjes (beperkte voorraad)  € 4,75 / stuk
• Vanilleroomijs met meringue
• Vanille- & mokkaroomijs met meringue

Roomijstaarten 6, 8 en 10 personen € 4,25 p.p.

• Vanilleroomijs met meringue
• Vanilleroomijs met meringue, chocomousse & Italiaans schuim 
• Vanille- en mokkaroomijs met meringue & Italiaans schuim

Roomijstaarten 6, 8 en 10 personen € 4,50 p.p.
• Vanille- en caramelroomijs, witte feuilletine & Italiaans schuim
• Vanille- en frambozenroomijs met meringue & Italiaans schuim 
   (Frambozen van Frambiosa y besos)
• Vanille- en speculaasroomijs, een laagje  van speculaaskoek &  
   versierd met chocolade ganache.

tiP: Krijg geen spijt, bestel op tijd!
Huisgemaakt roomijs verkrijgbaar in diverse smaken.
Ideaal op uw dessertbord!

Of de lekkerste ijsjes op jouw eindejaarsfeestje?  
Huur dan onze schepijsvitrine. ( Meer info zie onze hoevewebsite. )

Zin in een stukje kaas als aperitief ?  
Bekijk ons assortiment hoevekazen in onze winkel en in ons marktkraam! 
Kaaskroketten als voorgerecht € 2,40 / stuk

Wist je dat?  
Wij ook jouw geschenkmandje, kaasschotel, of andere bestellingen meebrengen 
naar onze wekelijkse markten? *
* Gelieve bestellingen zo vroeg mogelijk op te halen. 

Woensdag: Veurne                  Vrijdag: Nieuwpoort                   Zaterdag: Ieper

Bestel online: www.beauvoordse-walhoeve.be

NIEUW


