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APERITIEFHAPJESAPERITIEFHAPJES
Luxe aperoLuxe apero € 11,99 / 12 st. € 11,99 / 12 st.
Assortiment minividé 12 stuksAssortiment minividé 12 stuks
garnaal/kaas/vol-au-ventgarnaal/kaas/vol-au-vent
(8 minuten in voorverwarmde oven van 180°C)(8 minuten in voorverwarmde oven van 180°C)

MiniworstenbroodjesMiniworstenbroodjes (12 stuks) € 11,99 / 12 st. (12 stuks) € 11,99 / 12 st.
(8 minuten in voorverwarmde oven van 180°C)(8 minuten in voorverwarmde oven van 180°C)

BorrelglaasjesBorrelglaasjes € 7,99 / 3 st. € 7,99 / 3 st.
Assortiment van 3 stuks per persoonAssortiment van 3 stuks per persoon
- Gerookte zalm, zalmtartaar met dillecrème- Gerookte zalm, zalmtartaar met dillecrème
- Tomaat pesto pasta- Tomaat pesto pasta
- Geitenkaas, paprika met tomatenkonfijt- Geitenkaas, paprika met tomatenkonfijt
(inclusief glaasjes, klaar om te smullen)(inclusief glaasjes, klaar om te smullen)

TapasschotelTapasschotel (4 à 6 pers.) € 48,00 / st. (4 à 6 pers.) € 48,00 / st.
Assortiment gedroogde hammen en salami uit Zuid-Europa aangevuld met Assortiment gedroogde hammen en salami uit Zuid-Europa aangevuld met 
olijfjes, gevulde peppadews, ansjovis …olijfjes, gevulde peppadews, ansjovis …

In onze toonbanken vindt u ook een ruim assortiment aan tapas waaronder In onze toonbanken vindt u ook een ruim assortiment aan tapas waaronder 
olijven, zongedroogde tomaatjes, ansjovis, sweetpeppers met roomkaas, kaas-olijven, zongedroogde tomaatjes, ansjovis, sweetpeppers met roomkaas, kaas-
blokjes, salami’s, bali cocktailspiesjes enz., die u gewoon per potje kunt bestellen.blokjes, salami’s, bali cocktailspiesjes enz., die u gewoon per potje kunt bestellen.



KOUDE VO ORGERECHTENKOUDE VO ORGERECHTEN
Carpaccio van runderfiletCarpaccio van runderfilet € 11,99 / st. € 11,99 / st.
Een bord rijkelijk belegd met eerste keus runderfilet, Een bord rijkelijk belegd met eerste keus runderfilet, 
parmezaanschilfers, rucola en truffelmayonaise.parmezaanschilfers, rucola en truffelmayonaise.
Carpaccio ook per gewicht verkrijgbaar voor de hobbykoks. Carpaccio ook per gewicht verkrijgbaar voor de hobbykoks. 

Carpaccio van SublimoCarpaccio van Sublimo € 12,99 / st. € 12,99 / st.
Onze gerijpte entrecote die bewerkt werd met kruiden en die heerlijk Onze gerijpte entrecote die bewerkt werd met kruiden en die heerlijk 
smaakt als broodbeleg maar ook uitermate geschikt is als carpaccio. smaakt als broodbeleg maar ook uitermate geschikt is als carpaccio. 
Afgewerkt met een notentapenade en rucola op bord.Afgewerkt met een notentapenade en rucola op bord.

Vitello TonnatoVitello Tonnato € 12,99 / st. € 12,99 / st.
Mooi rosé gebakken kalfsgebraad met fijne tonijncrème Mooi rosé gebakken kalfsgebraad met fijne tonijncrème 
volgens klassiek recept met kappertjes.volgens klassiek recept met kappertjes.

Gerookte zalmfiletGerookte zalmfilet € 12,99 / st. € 12,99 / st.
Gerookte Schotse zalm vergezeld van mierikswortel.Gerookte Schotse zalm vergezeld van mierikswortel.

Al deze gerechten worden op een porseleinen bord geserveerd.Al deze gerechten worden op een porseleinen bord geserveerd.

Ruime keuze aan wildpatés en mousses.Ruime keuze aan wildpatés en mousses.
Wildterrines met ree, everzwijn, haas en fazant.Wildterrines met ree, everzwijn, haas en fazant.
Mousses op basis van bosduif en eend met Sauterne.Mousses op basis van bosduif en eend met Sauterne.
Lekker in combinatie met ons groot assortiment konfijten: ui, Ardeense ui, Lekker in combinatie met ons groot assortiment konfijten: ui, Ardeense ui, 
veenbessen, vijgen, mango met gember, sinaas met Grand Marnier en appel-peer veenbessen, vijgen, mango met gember, sinaas met Grand Marnier en appel-peer 
met kaneel.met kaneel.



WARME VO ORGERECHTENWARME VO ORGERECHTEN
KaaskroketKaaskroket € 1,99 / st. € 1,99 / st.
GarnaalkroketGarnaalkroket € 3,49 / st. € 3,49 / st.

Visschelp Royal Visschelp Royal (in natuurschelp)  € 7,99 / st.(in natuurschelp)  € 7,99 / st.
4 mooie st.-jakobsvruchten in een lekkere witte wijnsaus, 4 mooie st.-jakobsvruchten in een lekkere witte wijnsaus, 
gepresenteerd in een natuurschelp.gepresenteerd in een natuurschelp.

Noordzeevispannetjes met tongscharrolletjes en rivierkreeftjesNoordzeevispannetjes met tongscharrolletjes en rivierkreeftjes € 9,49 / st. € 9,49 / st.
Pannetje van zalmfilet, kabeljauw, tongrolletjes en rivierkreeftjes Pannetje van zalmfilet, kabeljauw, tongrolletjes en rivierkreeftjes 
gepresenteerd in een porseleinen schaaltje.gepresenteerd in een porseleinen schaaltje.

Scampi in roze pepersausScampi in roze pepersaus  € 9,99 / st.  € 9,99 / st.
6 knapperig gestoomde scampi in een pittig roomsausje met fijne groentjes 6 knapperig gestoomde scampi in een pittig roomsausje met fijne groentjes 
en op smaak gebracht met verse bieslook, geserveerd met rijst.en op smaak gebracht met verse bieslook, geserveerd met rijst.

Vol-au-vent de luxeVol-au-vent de luxe € 13,99 / st. € 13,99 / st.
Onze bekende vol-au-vent opgewerkt met fazantenfilet, kalfszwezeriken en Onze bekende vol-au-vent opgewerkt met fazantenfilet, kalfszwezeriken en 
paddenstoeltjes.paddenstoeltjes.



FEEST SOEPENFEEST SOEPEN
Bisque van rivierkreeftBisque van rivierkreeft € 9,29 / liter € 9,29 / liter
Een heerlijke bisque afgewerkt met rivierkreeftjes en verse room.Een heerlijke bisque afgewerkt met rivierkreeftjes en verse room.

TomatenroomsoepTomatenroomsoep € 5,49 / liter € 5,49 / liter
Soepje van verse trostomaatjes, verrijkt met verse room en lekkere Soepje van verse trostomaatjes, verrijkt met verse room en lekkere 
gehaktballetjes.gehaktballetjes.

AspergeroomsoepAspergeroomsoep € 5,49 / liter € 5,49 / liter
Verse kippenbouillon met Vlaamse asperges, gebonden met verse room en Verse kippenbouillon met Vlaamse asperges, gebonden met verse room en 
gehakte peterselie, maken van deze soep een echte feestklassieker.gehakte peterselie, maken van deze soep een echte feestklassieker.

BoschampignonroomsoepBoschampignonroomsoep € 6,98 / liter € 6,98 / liter
Ieder jaar wordt er weer uitgekeken naar deze lekkere soep op basis van Ieder jaar wordt er weer uitgekeken naar deze lekkere soep op basis van 
boschampignons en gebonden met verse room.boschampignons en gebonden met verse room.

Witloofsoep met spekjesWitloofsoep met spekjes € 6,98 / liter € 6,98 / liter
Romig en heerlijk afgewerkt met snippers gebakken spekjes.Romig en heerlijk afgewerkt met snippers gebakken spekjes.

Deze soepen zijn makkelijk op te warmen door voorzichtig om te roeren op een Deze soepen zijn makkelijk op te warmen door voorzichtig om te roeren op een 
zacht vuurtje. U kan ook soepballetjes apart bijbestellen om uw soep te verrijken.zacht vuurtje. U kan ook soepballetjes apart bijbestellen om uw soep te verrijken.
Met 1 liter soep kan men 3 borden vullen.Met 1 liter soep kan men 3 borden vullen.



HO OFD GERECHTEN VISHO OFD GERECHTEN VIS
Tongrolletjes op Oostendse wijzeTongrolletjes op Oostendse wijze (5 stuks) € 21,99 / pers. (5 stuks) € 21,99 / pers.
Fijne vers gepocheerde tongrolletjes met grijze noordzeegarnalen en champignons Fijne vers gepocheerde tongrolletjes met grijze noordzeegarnalen en champignons 
in een heerlijke witte wijnsaus, afgewerkt met een vleugje peterselie.in een heerlijke witte wijnsaus, afgewerkt met een vleugje peterselie.

Kabeljauw RoyalKabeljauw Royal € 22,99 / st. € 22,99 / st.
Kabeljauwhaasfilet met kreeftensaus en noordzeegarnaaltjes.Kabeljauwhaasfilet met kreeftensaus en noordzeegarnaaltjes.

HO OFD GERECHTEN VLEESHO OFD GERECHTEN VLEES
Varkenshaas met portosausVarkenshaas met portosaus € 14,99 / pers. € 14,99 / pers.
Sappig varkenshaasje versneden in stevige nootjes met een saus op basis van Sappig varkenshaasje versneden in stevige nootjes met een saus op basis van 
porto en een groenteboeket.porto en een groenteboeket.

Parelhoenfilet fine champagneParelhoenfilet fine champagne € 18,99 / pers. € 18,99 / pers.
Een selectie van onze mooiste parelhoenfilet met een fine champagnesausje en Een selectie van onze mooiste parelhoenfilet met een fine champagnesausje en 
een groenteboeket.een groenteboeket.

Haasje van wildzwijn met witloof en truffelsausHaasje van wildzwijn met witloof en truffelsaus € 21,99 / pers. € 21,99 / pers.
De mooiste stukjes filet met een preisausje verrijkt met truffel en een De mooiste stukjes filet met een preisausje verrijkt met truffel en een 
groenteboeket.groenteboeket.

Reefilet in rode wijnsausReefilet in rode wijnsaus € 24,99 / pers. € 24,99 / pers.
Rosé gebakken en getrancheerd reehaasje met onze rode wijnsaus en een Rosé gebakken en getrancheerd reehaasje met onze rode wijnsaus en een 
groenteboeket.groenteboeket.



TRADITIONELE FEESTGERECHTENTRADITIONELE FEESTGERECHTEN
Vol-au-vent (per 250 g een gratis videekoekje) € 18,99 / kgVol-au-vent (per 250 g een gratis videekoekje) € 18,99 / kg
Vol-au-vent de luxe met kalfszwezeriken € 29,99 / kgVol-au-vent de luxe met kalfszwezeriken € 29,99 / kg
 (per 250 g een gratis videekoekje) (per 250 g een gratis videekoekje)
Kalkoenstoofpotje € 19,49 / kgKalkoenstoofpotje € 19,49 / kg
Bereide ossobuco € 24,49 / kgBereide ossobuco € 24,49 / kg
Kalfsfricassee bereid € 24,99 / kgKalfsfricassee bereid € 24,99 / kg
Konijnenbillen bereid met bier € 28,99 / kgKonijnenbillen bereid met bier € 28,99 / kg
Varkenshaasje met peperroomsaus of archiducsaus € 21,49 / kgVarkenshaasje met peperroomsaus of archiducsaus € 21,49 / kg
Parelhoenfilet met romige druivensaus € 33,99 / kgParelhoenfilet met romige druivensaus € 33,99 / kg
Gevulde babykalkoen met saus € 22,79 / kgGevulde babykalkoen met saus € 22,79 / kg
Eendenfilet met sinaas Grand Marniersaus € 28,99 / kgEendenfilet met sinaas Grand Marniersaus € 28,99 / kg
Haasje van wildzwijn met wildsaus € 29,89 / kgHaasje van wildzwijn met wildsaus € 29,89 / kg
Bereide wildragout van everzwijn en hert € 33,99 / kgBereide wildragout van everzwijn en hert € 33,99 / kg
Hertenkalffilet met wildsaus € 59,98 / kgHertenkalffilet met wildsaus € 59,98 / kg

GARNITURENGARNITUREN
Pommes Dauphinois € 10,99 / kgPommes Dauphinois € 10,99 / kg
Aardappelgratin € 11,99 / kgAardappelgratin € 11,99 / kg
Aardappelkroketten  € 2,99 / 10 st.Aardappelkroketten  € 2,99 / 10 st.
Amandelkroketten  € 3,99 / 10 st.Amandelkroketten  € 3,99 / 10 st.

Gepocheerde appel met veenbessen € 2,79 / st.Gepocheerde appel met veenbessen € 2,79 / st.
Gepocheerde appel “Tatin”  € 3,49 / st.Gepocheerde appel “Tatin”  € 3,49 / st.
 (zowel bij wild, kalkoen als bij dessert) (zowel bij wild, kalkoen als bij dessert)
Gestoofd peertje met passievrucht € 1,59 / st.Gestoofd peertje met passievrucht € 1,59 / st.

Verse rauwe groenten € 6,49 / pers.Verse rauwe groenten € 6,49 / pers.
Komkommersalade, tomatensalade, rode bietensalade, aardappel- en pastasalade.Komkommersalade, tomatensalade, rode bietensalade, aardappel- en pastasalade.

 Ideaal voor bij fondue / gourmet / steengrill Ideaal voor bij fondue / gourmet / steengrill

Warm groenteboeket € 6,49 / pers.Warm groenteboeket € 6,49 / pers.
Met o.a. stronkje gebakken witloof, boontjes, spruitjes en een appeltje met veenbessen.Met o.a. stronkje gebakken witloof, boontjes, spruitjes en een appeltje met veenbessen.



SPECIALITEIT VAN HET HUISSPECIALITEIT VAN HET HUIS
Gevulde keurkalkoenGevulde keurkalkoen (vers) (vers)
Wij ontbenen voor u de mooiste kalkoenen en vullen die op met onze feestvulling op Wij ontbenen voor u de mooiste kalkoenen en vullen die op met onze feestvulling op 
basis van kalfsgehakt, kalkoenfilet, mousse de canard, truffel en een vleugje porto.basis van kalfsgehakt, kalkoenfilet, mousse de canard, truffel en een vleugje porto.

Wij voorzien dit jaar 2 soorten kalkoenen:Wij voorzien dit jaar 2 soorten kalkoenen:
- De baby kalkoen (5 tot 7 pers.) € 66,99 / st.- De baby kalkoen (5 tot 7 pers.) € 66,99 / st.
- De keurkalkoen (8 tot 10 pers.) € 86,99 / st.- De keurkalkoen (8 tot 10 pers.) € 86,99 / st.

Gevulde kalkoenfilet met feestvulling (vers) € 22,95 / kgGevulde kalkoenfilet met feestvulling (vers) € 22,95 / kg
Ideaal voor kleinere gezelschappen. Belgische kalkoenfilet opgevuld met onze Ideaal voor kleinere gezelschappen. Belgische kalkoenfilet opgevuld met onze 
bekende feestvulling op basis van kalfsgehakt, kalkoenfilet, mousse de canard, bekende feestvulling op basis van kalfsgehakt, kalkoenfilet, mousse de canard, 
truffel en een vleugje porto.truffel en een vleugje porto.

Bereidingstip:Bereidingstip:
De oven voorverwarmen op 180°C. Uw kalkoen inwrijven met olijfolie en samen De oven voorverwarmen op 180°C. Uw kalkoen inwrijven met olijfolie en samen 
met een flinke noot boter in een braadslede in de oven schuiven. Vervolgens bakt u met een flinke noot boter in een braadslede in de oven schuiven. Vervolgens bakt u 
hem tot de kleur voldoende bruin is.hem tot de kleur voldoende bruin is.
De temperatuur mag dan verlaagd worden naar 140°C.De temperatuur mag dan verlaagd worden naar 140°C.
Voor de exacte braadtijd dient u vooraf rekening te houden met het gewicht van de Voor de exacte braadtijd dient u vooraf rekening te houden met het gewicht van de 
kalkoen.kalkoen.
De eerste 2 kg: 90 minuten, daarna per kg nog eens 30 minuten.De eerste 2 kg: 90 minuten, daarna per kg nog eens 30 minuten.
Indien de kalkoen te snel kleurt, kan u deze afdekken met aluminiumfolie. Na de Indien de kalkoen te snel kleurt, kan u deze afdekken met aluminiumfolie. Na de 
braadtijd zet u de oven uit en laat u best de kalkoen bedekt met aluminiumfolie 20 braadtijd zet u de oven uit en laat u best de kalkoen bedekt met aluminiumfolie 20 
minuten rusten in de oven.minuten rusten in de oven.



GERIJPT … DE TROT S VAN ONZE GERIJPT … DE TROT S VAN ONZE 
KEURSL AGERIJ !KEURSL AGERIJ !

Dry Aged Entrecote, gans het jaar verkrijgbaar, minimum 6 weken gerijpt vlees Dry Aged Entrecote, gans het jaar verkrijgbaar, minimum 6 weken gerijpt vlees 
waardoor het smaakloze vocht verdwijnt, de  smaak sterk toeneemt en het vlees waardoor het smaakloze vocht verdwijnt, de  smaak sterk toeneemt en het vlees 
malser wordt.malser wordt.
We rijpen zelf ons rundvlees, vlees dat enkel afkomstig is van vrouwelijke dieren.We rijpen zelf ons rundvlees, vlees dat enkel afkomstig is van vrouwelijke dieren.
Dry Aged vlees is de trend van het moment, verras uw tafelgenoten!Dry Aged vlees is de trend van het moment, verras uw tafelgenoten!
Vraag de unieke bereidingswijze, eenvoudig maar lekker.Vraag de unieke bereidingswijze, eenvoudig maar lekker.

De  procedure Dry-Ageing gebeurt in een speciale koelcel of rijpingskamer. In De  procedure Dry-Ageing gebeurt in een speciale koelcel of rijpingskamer. In 
deze cel wordt de luchtvochtigheid (70%), luchtcirculatie en de temperatuur deze cel wordt de luchtvochtigheid (70%), luchtcirculatie en de temperatuur 
(tussen de 0°C en 1°C) voortdurend streng gecontroleerd. Tijdens het rijpen in de (tussen de 0°C en 1°C) voortdurend streng gecontroleerd. Tijdens het rijpen in de 
cel (minimaal 5 tot 6 weken) verdampt het vocht in het vlees en de natuurlijke cel (minimaal 5 tot 6 weken) verdampt het vocht in het vlees en de natuurlijke 
enzymen breken het spierweefsel af. Hierdoor neemt de concentratie van smaak- enzymen breken het spierweefsel af. Hierdoor neemt de concentratie van smaak- 
en geurstoffen in het overblijvende vlees toe.en geurstoffen in het overblijvende vlees toe.
De smaak wordt nog intenser.De smaak wordt nog intenser.
In Amerika zeggen ze vaak: “Het vlees krijgt een bijna gamey (wildachtige) In Amerika zeggen ze vaak: “Het vlees krijgt een bijna gamey (wildachtige) 
smaak”.smaak”.
Het vlees dat uit de Dry-Ageing cel komt, is nog niet meteen klaar voor Het vlees dat uit de Dry-Ageing cel komt, is nog niet meteen klaar voor 
consumptie. Het vlees voelt hard en droog aan en ziet er aan de buitenkant consumptie. Het vlees voelt hard en droog aan en ziet er aan de buitenkant 
zwart uit. Deze natuurlijke, zwarte korst beschermt het vlees tijdens het rijpen zwart uit. Deze natuurlijke, zwarte korst beschermt het vlees tijdens het rijpen 
tegen indrogen en bacterievorming. We snijden het droge, zwarte gedeelte eraf tegen indrogen en bacterievorming. We snijden het droge, zwarte gedeelte eraf 
zodat het vlees er “schoon” uitziet en halen het vlees van het been. Na dit proces zodat het vlees er “schoon” uitziet en halen het vlees van het been. Na dit proces 
is het vlees lekker voor consumptie, wanneer je het vlees doorsnijdt is het van is het vlees lekker voor consumptie, wanneer je het vlees doorsnijdt is het van 
binnen helder rood en boterzacht.binnen helder rood en boterzacht.

Kom ons assortiment ontdekken in onze rijpingskamer!Kom ons assortiment ontdekken in onze rijpingskamer!



GEZELLIG SFEERTAFELENGEZELLIG SFEERTAFELEN
Fondue van de chefFondue van de chef € 10,99 / pers. € 10,99 / pers.
 all-in* € 16,99 / pers. all-in* € 16,99 / pers.
Chateaubriand / varken / kipfilet / 2 spekrolletjes / 4 fondueballetjesChateaubriand / varken / kipfilet / 2 spekrolletjes / 4 fondueballetjes

KeurfondueKeurfondue € 14,99 / pers. € 14,99 / pers.
 all-in* € 20,99 / pers. all-in* € 20,99 / pers.
Chateaubriand / kalf / kipfiletChateaubriand / kalf / kipfilet

KeurgrillKeurgrill € 11,99 / pers.   € 11,99 / pers.  
 all-in* € 17,99 / pers. all-in* € 17,99 / pers.
Steak / varkenshaas / kipfilet / minisaté / miniburger / cordon bleu / chipolataSteak / varkenshaas / kipfilet / minisaté / miniburger / cordon bleu / chipolata

Grill de luxeGrill de luxe € 16,99 / pers.   € 16,99 / pers.  
 all-in* € 22,99 / pers. all-in* € 22,99 / pers.
Lamskoteletje / varkenshaas / kalfsmedaillon / kalkoenhaasje / steak van Lamskoteletje / varkenshaas / kalfsmedaillon / kalkoenhaasje / steak van 
Limousin / scampibrochetteLimousin / scampibrochette

WildgrillWildgrill (vanaf 3 personen) € 24,99 / pers. (vanaf 3 personen) € 24,99 / pers.
Fazantenfilet / everzwijnfilet / reefilet / filet van eend / parelhoenfilet / Fazantenfilet / everzwijnfilet / reefilet / filet van eend / parelhoenfilet / 
hazenfilet / hertenkalffilet / truffelworstjehazenfilet / hertenkalffilet / truffelworstje

BeefdegustatieBeefdegustatie 420 g € 24,99 / pers. 420 g € 24,99 / pers.
Wit blauw dry aged / ribeye / limousinentrecote / Schotse filet puur / filet Wit blauw dry aged / ribeye / limousinentrecote / Schotse filet puur / filet 
mignonmignon

JuniorJunior  grillgrill € 6,99 / pers. € 6,99 / pers.
 all-in* € 10,99 / pers. all-in* € 10,99 / pers.
Kipfilet / miniburger / miniworstje / cordon bleuKipfilet / miniburger / miniworstje / cordon bleu

Onze grillschotels zijn zowel geschikt voor gourmet, steengrill, Onze grillschotels zijn zowel geschikt voor gourmet, steengrill, 
teppan yaki en tafelbarbecueteppan yaki en tafelbarbecue

* all-in: inclusief koude groenten* all-in: inclusief koude groenten



WINTERBARBECUEWINTERBARBECUE
Winterbarbecue goestingWinterbarbecue goesting € 10,15 / pers. € 10,15 / pers.
 all-in*  € 16,90 / pers. all-in*  € 16,90 / pers.
Barbecueworst / gemarineerde kipfilet / steak / scampibrochetteBarbecueworst / gemarineerde kipfilet / steak / scampibrochette

Winterbarbecue de luxeWinterbarbecue de luxe  € 22,99 / pers.  € 22,99 / pers.
 all-in*  € 29,49 / pers. all-in*  € 29,49 / pers.
Haasje van wildzwijn / steak van hert / kotelet Lomo Pata Negra / rundersteak Haasje van wildzwijn / steak van hert / kotelet Lomo Pata Negra / rundersteak 
/ varkenshaas / truffelworstje/ varkenshaas / truffelworstje

* all-in: inclusief warme groenten* all-in: inclusief warme groenten

KOUD BUFFETKOUD BUFFET
Gastronomisch buffetGastronomisch buffet (vanaf 4 pers.) € 29,99 / pers. (vanaf 4 pers.) € 29,99 / pers.
 supplement kreeft  € 10,00 / pers. supplement kreeft  € 10,00 / pers.

Vers gepocheerde zalm / kipfilet / asperges in een jasje van beenham / Vers gepocheerde zalm / kipfilet / asperges in een jasje van beenham / 
Italiaanse Parmaham met meloen / gevulde tomaat met noordzeegarnalen / Italiaanse Parmaham met meloen / gevulde tomaat met noordzeegarnalen / 
pêche met tonijn / varkensgebraad en rosbief / gerookte zalm / afgewerkt met pêche met tonijn / varkensgebraad en rosbief / gerookte zalm / afgewerkt met 
groentengroenten
inbegrepen: 200 g aardappelsalade, cocktail- en tartaarsausinbegrepen: 200 g aardappelsalade, cocktail- en tartaarsaus

DESSERTDESSERT
Mini dessertglaasjesMini dessertglaasjes € 7,99 / 3 st. € 7,99 / 3 st.
Zwarte en witte chocolade ganache / cocoscrème-mango coulis / mascarpone-Zwarte en witte chocolade ganache / cocoscrème-mango coulis / mascarpone-
framboos, incl. borrelglaasjesframboos, incl. borrelglaasjes

Dessert ExotiqueDessert Exotique € 4,90 / st. € 4,90 / st.
 vanillemousse met meringue en frambozencoulis vanillemousse met meringue en frambozencoulis
Dessert NoisetteDessert Noisette € 4,90 / st. € 4,90 / st.
 vanillemousse met meringue en ganache-caramel vanillemousse met meringue en ganache-caramel



KEURSLAGER DE MEULDERKEURSLAGER DE MEULDER

OPENINGSUREN FEESTDAGEN:
Zondag 22 december  open van 8.00 tot 12.30 u.
Maandag 23 december  open van 8.00 tot 14.00 u.
Dinsdag 24 december  open van 8.00 tot 16.00 u.
Woensdag 25 december  enkel afhaling bestellingen van 11.00 tot 12.00 u.
Donderdag 26 december  open van 9.00 tot 18.00 u.
Vrijdag 27 december  open van 8.00 tot 18.00 u.
Zaterdag 28 december  open van 8.00 tot 17.00 u.
Zondag 29 december  open van 8.00 tot 12.30 u.
Maandag 30 december  open van 8.00 tot 14.00 u.
Dinsdag 31 december  open van 8.00 tot 16.00 u.
Woensdag 1 januari  gesloten
Donderdag 2 januari  open van 9.00 tot 18.00 u.
Vrijdag 3 januari  open van 8.00 tot 18.00 u.

BESTEL TIJDIG

Bestellingen voor Kerstmis, bestellen voor 20/12
Bestellingen voor Nieuwjaar, bestellen voor 27/12

Bestellingen voor de feestdagen enkel te bestellen in de winkel, niet telefonisch en niet online.

Afhalen van bestellingen: eerst aanmelden aan de kassa in de winkel, 
dan uw bestelling ophalen achteraan aan onze parking.

Wij noteren geen bestellingen voor charcuterie en salades.
In de Keurslagerij kunt u best alles vers van het mes vragen.

 

BREDABAAN 443 – 2930 BRASSCHAAT
TEL: 03/651.86.08     GSM: 0478/350.167

WWW.KEURSLAGER-DEMEULDER.BE
INFO@KEURSLAGER-DEMEULDER.BE


