
Gezellig tafelen
-  Fondue (maximum 4 personen per schotel)                                        € 12,90 pp.

Gehaktballetjes, rundblokjes, kalkoenblokjes, slavinkjes, kalfsblokjes
en mini chipolata

-  Gourmet of steengrill (maximum 4 personen per schotel)             € 13,75 pp.
Steak, kalkoenlapje, mini-souvlaki, chipolata, gyros, slavinkje, hamburgertje,
varkenshaasje en een sneetje gerookt spek

-  Kindergourmet                                                                                                  € 7,55 pp.
Mini chipolata, mini hamburger, mini slavinkje en mini kalkoenlapje

-  Degustatieschotel                                                                                          € 15,75 pp.
Een echte aanrader voor uw winterbarbecue of teppanyaki!
Steak, scampi, kalkoensouvlaki, kippenbrochetje,  varkenshaasje
met gerookt spek, lamskroontje, kippenstokje, bocconcini

Enkel verkrijgbaar van 22 december tot en met
31 december voor minimum 3 personen.
-  Wildfondue                                                                                                      € 23,85 pp.

Everzwijnblokjes, hertenblokjes, blokjes fazantenfilet,
blokjes varkensvlees van het Pata Negra varken, balletjes

-  Wildgourmet                                                                                                   € 23,85 pp.
Everzwijnsteak, steak van hert, fazantenfilet, lamskoteletje, steak van het
Pata Negra varken, gerookt spek en een kruidenbotertje

-  Fijnproeversgourmet                                                                                    € 17,95 pp.
Entrecote van Limousin, kalfslapje, lamskroontje, filet van hoevekip,
steak van het Pata Negra varken

-  Koud groenteassortiment (voor bij fondue of gourmet)                    € 7,35 pp.
Salade, tomatensalade, aardappelsalade, taboulé, boontjes met gerookt
spek, komkommersalade, pastasalade en koude sausjes.
(Tijdens het jaar enkel verkrijgbaar vanaf 6 personen).

-  Warm groenteassortiment (voor bij fondue of gourmet)                   € 7,35 pp.
Boontjes, aardappelen, champignons, verse ajuinringen, witloof, wortelen
en 2 warme sauzen. De groenten kunnen gebakken worden op de
tappanyaki of in de pannetjes. (Tijdens het jaar enkel verkrijgbaar vanaf 6 personen).

Kalkoen,
vers vlees & wild

Onze kalkoenen zijn uitsluitend met Kerst verkrijgbaar!
De kalkoenen worden door ons vakkundig ontbeend en opgevuld met een

feestelijke vulling van kippengehakt, appeltjes, rozijntjes en Calvados.
Wij voorzien ongeveer 400g per persoon. Een kernthermometer kan u

bij ons kopen, zodat u uw kalkoen perfect kan bakken.

-  Opgevulde kalkoen (minstens 3kg)                                                          € 18,50/kg
-  Opgevulde kwartel                                                                                        € 5,95/stuk
-  Opgevuld kalkoengebraad                                                                          € 18,95/kg
-  Calvadossausje voor bij onze kalkoenen                                             € 14,50/liter

Voor onze hobbykoks
-  Hert, everzwijn, haas, konijn, fazant, wilde eend , houtduif,

gekweekte patrijs, rosbief van rund, kalkoengebraad,
varkensfiletgebraad, gebraad van Ibericovarken, koteletten
van Ibericovarken of haasjes van Ibericovarken.

-  Gelieve het vers vlees van het Ibericovarken te bestellen
voor zaterdag 9 december. Zo kunnen wij zorgen dat u deze
tijdig in huis hebt.

Verhuur en waarborg
-  Huur fondue                                                                                               € 2,00/toestel
-  Waarborg fondue elektrisch                                                               € 30,00/toestel
-  Waarborg spiegel                                                                                        € 20,00/stuk
-  Waarborg bakken                                                                                          € 7,00/stuk
-  Waarborg borden & schaaltjes van het voorgerecht                         € 3,00/stuk
-  Huur teppanyaki                                                                                       € 5,00/toestel
-  Waarborg teppanyaki                                                                           € 25,00/toestel
-  Waarborg tapasschotel (groot of klein) & glaasjes                             € 8,00/stuk
-  Te koop kernthermometer                                                                         € 6,90/stuk

HUUR EN WAARBORG KUNNEN ENKEL CASH BETAALD WORDEN!

Om alles vlot te laten verlopen, willen wij u vragen tijdig te bestellen.
Ten laatste op zaterdag 16 december voor Kerstmis
Ten laatste op vrijdag 22 december voor Nieuwjaar.

U kan bestellen op 2 manieren:
-  In onze slagerij bij de winkelverantwoordelijke: de beste communicatie,

u kan persoonlijk een bestelling doorgeven en u ontvangt meteen de
nodige informatie en uw bestelbon die u dient af te geven bij afhaling.

-  Per mail: uw bestelling per mail is enkel geldig indien u een bevestiging
en uw bestelbon per kerende mail ontvangt. U dient uw bestelbon mee
te brengen bij afhaling.

-  Tijdens deze drukke dagen zijn wij genoodzaakt te werken volgens onze 
   feestfolder en zijn afwijkingen van formules en bereidingen niet mogelijk.

-  Graag willen wij ook vragen om al de schotels, borden, ... van Kerstmis
ten laatste vrijdag 29 december terug te brengen om een goed verloop
van Nieuwjaar te kunnen garanderen.

-  Iedereen die zijn bestellling van minstens 50 euro voor dinsdag
12 december plaatst krijgt een kortingsbon van 5 euro.
(één bon per klant).
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Openingsuren tijdens de feestdagen
-   Zaterdag 23 december gesloten, enkel afhalingen tussen 13.00u en 13.30u

-   Zondag 24 december doorlopend open van 8.00u tot 15.00u
OPGELET: koude buffetten en fijnproeversbuffetten
kunnen afgehaald worden vanaf 12.00u

-   Maandag 25 en dinsdag 26 december gesloten

-   Woensdag 27 december
OPGELET: open van 8.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u

-   Donderdag 28 december
    open van 8.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u

-   Vrijdag 29 december
    open van 8.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u

-   Zaterdag 30 december gesloten,
    enkel afhalingen tussen 13.00u en 13.30u

-   Zondag 31 december doorlopend open van 8.00u tot 14.00u
OPGELET: koude buffetten en fijnproeversbuffetten
kunnen afgehaald worden vanaf 12.00u

Wij rusten even uit van maandag 1 januari
tot en met woensdag 3 januari.
Donderdag 4 januari zijn wij er terug
om u een overheerlijk jaar te bezorgen!

Bedankt en wij wensen u
een prettig en smakelijk

eindejaar!



Broodjes
-  Mini pistolets of sandwiches                                                                      € 0,40/stuk
-  Marguerite wiel met 7 mini broodjes                                                      € 3,15/stuk
-  Notenbrood                                                                                                     € 3,95/stuk
-  Barra negra                                                                                                       € 1,65/stuk

Hoofdgerechten
-  Varkenshaasje met pepersaus, mosterdsaus
   of champignonroomsaus                                                                            € 13,50 pp.
-  Kalkoensteak met champignonsaus of appelsiensaus                      € 13,50 pp.
-  Hertengebraad met wildsaus                                                                     € 21,50 pp.
-  Hertenragout op grootmoeders wijze                                                    € 15,90 pp.
-  Lamskroontjes met mosterdsaus                                                              € 21,50 pp.
-  Parelhoenfilet met witte portosaus                                                         € 17,50 pp.
-  Kabeljauwhaasje met grijze garnalen en prei                                      € 19,95 pp.
-  Visserspannetje                                                                                               € 15,90 pp.

Al onze hoofdgerechten zijn voorzien van een aardappelgerecht. U heeft de
keuze uit kroketten (7 stuks), gratintaartjes (2 stuks) of aardappelpuree. 

voor de gratintaartjes vragen wij een supplement van € 1,00 pp.

-  Extra gratintaartje                                                                                          € 1,70/stuk
-  Al onze warme sauzen zijn ook apart verkrijgbaar                              € 14,50/kg

Warme groenten
-  Formule 1: wortelpakketje, gekarameliseerd witloof
   en boschampignons                                                                                        € 4,90 pp.
-  Formule 2: wortelpakketje, Provençaals tomaatje en broccoli         € 4,50 pp.
-  Formule 3: gekarameliseerd witloof, boontjes met spek
   en een appeltje met veenbessen                                                                € 5,90 pp.
-  Appeltje met veenbessen                                                                           € 2,70/stuk

Onze gerechten worden meegegeven in zwarte bakjes die zowel in een
warme luchtoven (tot 140°C maar geen gasoven) als in een microgolfoven

mogen. Alles wordt apart meegegeven (vlees, saus, aardappelgerechten, ...),
op deze manier kan u zelf uw borden schikken.

Dessert
-  Chocomousse                                                                                                  € 2,90/stuk
-  Tiramisu                                                                                                             € 3,50/stuk
-  Snoepertjes assortiment: chocolade,
   fruit bavarois, ... (10 stuks)                                                                  € 18,95/schotel

Aperitiefhapjes
Koude aperitiefhapjes
-  Mozzarellaspiesjes                                                                                         € 0,90/stuk
-  Trio van hapjes: mousse van bosduif,
   mousse van forel en appel, zalm en bieslook                                         € 5,95 pp.
-  Tappasbordje (4 personen)                                                        € 18,95/4 personen

Gedroogde tomaatjes, Italiaanse salami, olijfjes, mozzarellaspiesjes,
Italiaanse ham, ... gepresenteerd op een mooi schoteltje.

-  Italiaans apero-bordje                                                                  € 35,95/4 personen
(4 personen voor een uitgebreide aperitief )
Olijvenfantasie, gedroogde tomaatjes, peppadew, fetablokjes, Italiaanse ham en Italiaanse
salami, gebakken scampi, mozzarellaspiesjes, ...  gepresenteerd op een mooie schotel.

Warme aperitiefhapjes
-  Assortiment warme hapjes: mini pizza, garnaalkrokantje,
   mini videetje, kippenknotske, mini worstenbroodje               € 15,95/15 stuks
-  Mini worstenbroodje                                                                                    € 1,00/stuk

Voorgerechten
Koude voorgerechten
-  Rundcarpaccio met balsamicodressing en Parmezaanschilfers       € 9,50 pp.
-  Winters fijnproeversbordje met een duo van wildpaté,

een mousse van bosduif en hun aangepaste confituren.                  € 9,90 pp.
Serveertip: presenteer met geroosterd rozijnenbrood

-  Noors vissersbordje met gerookte heilbot, gerookte zalm,
   grijze garnaaltjes en gerookte forel                                                         € 10,50 pp.
-  Onze Vlaamse klassieker ‘tomaat garnaal’                                                  dagprijs
-  Vitello tonato van gebakken kalfsgebraad met rucola,
   kappertjes en een dressing                                                                        € 10,90 pp.
   Serveertip: serveer een warm toastje bij uw voorgerechten.

Warme voorgerechten
-  Kaaskroket (70g)                                                                                             € 1,70/stuk
-  Pakketje van kabeljauw en Sint-Jakobsvruchten                                  € 8,50 pp.
-  Vispannetje met scampi, tongfilet en zalm
   in een Ostendaisesaus met juliennegroentjes                                   € 11,75/stuk
-  Huisbereide quiche met ham en prei                                                      € 5,25/stuk
-  Sint-Jakobsschelp                                                                                          € 9,90/stuk
-  Gebakken scampi’s (4 stuks) arrabiata met pasta                               € 10,50 pp.
   Serveertip: serveer met een stukje barra negra

Soepen
Voor onze soepen voorzien we een halve liter per persoon.
Dit is ongeveer 1,5 soepbord
-  Tomatenroomsoep met balletjes                                                              € 5,95/liter
-  Roomsoepje van boschampignons met parelhoen                            € 6,80/liter
-  Cappuccino van kreeftenbisque met een vleugje Armagnac         € 9,50/liter
-  Aspergeroomsoep met gerookte zalm                                                   € 6,90/liter

Buffetten
-  Kaasbuffet

Een fijn verzorgde selectie van verschillende soorten Europese kazen
gepresenteerd op een mooie schotel en gegarneerd met
gedroogde vruchten, druiven en noten.

   Als hoofdgerecht (250g)                                                                              € 13,95 pp.
   Als dessert (140g)                                                                                             € 9,95 pp.

-  Fijnproeversbuffet (250g)                                                                            € 15,95 pp.
Een combinatie van fijne vleeswaren en kazen afgewerkt met noten,
gedroogde vruchten, druiven, gedroogde tomaatjes en olijven.

-  Koud buffet (vanaf 6 personen)                                                                € 28,50 pp.
Zalm belle-vue, rosbief, gebraad, kippenboutje, hespenrolletje
met asperges, tomaat garnaal, perzik met tonijn en gevulde eitjes.

Aanvulling koud buffet
-  Gerookte zalm                                                                                                   € 3,00 pp.
-  Gebakken scampi                                                                                             € 1,15 pp.
-  Gerookte forel                                                                                                    € 3,00 pp.

-  Kinder koud buffet                                                                                        € 15,00 pp.
Kippenboutje, half eitje, hespenrolletje, gekookte zalm en half tomaatje
met grijze garnaaltjes

De koude buffetten zijn voorzien van een groentebuffet en 3 koude sauzen.

-  Koud bordje                                                                                                     € 17,50 pp.
Bord met kippenboutje, tomaat garnaal, rosbief, gebraad, stukje zalm en
een eitje aangevuld met seizoengroenten en cocktailsaus

-  Zalmschotel (vanaf 6 personen)                                                                € 14,25 pp.
Zalm belle-vue, tomaat garnaal, een half gevuld eitje, cocktailsaus en
afgewerkt met een salade. U kan deze schotel aanvullen met ons
koud groenteassortiment.

-  Pastabuffet (minstens 6 personen)                                                          € 14,25 pp.
Lasagne bolognaise, gebakken scampi’s in curry - cajunsaus met fettuccine,
tortellini al formagio en spekblokjes, penne courgette, aubergine
en Parmezaanse kaas
Serveertip: vul aan met ons barra negra brood

U kan steeds onze bain-marie GRATIS in bruikleen krijgen.
Reserveer wel tijdig. De vuurtjes hiervoor kosten € 2,20/stuk.

NIEUW
- Menu classic                                            € 17,90 pp.

Tomatenroomsoep met balletjes

Kalkoengebraad met champignonsaus en kroketjes (7 stuks)

Chocomousse


