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AperitiefhapjesAperitiefhapjes
KOUDE APERI T IEFHAPJESKOUDE APERI T IEFHAPJES
Tappasbordje (4 pers.)  € 22,90 /  4 pers.Tappasbordje (4 pers.)  € 22,90 /  4 pers.

Gedroogde tomaatjes,  I tal iaanse salami,  ol i j f jes,  mozzarellaspiesjes, Gedroogde tomaatjes,  I tal iaanse salami,  ol i j f jes,  mozzarellaspiesjes, 
I tal iaanse ham, …  gepresenteerd op een mooi schotelt jeItal iaanse ham, …  gepresenteerd op een mooi schotelt je

Ital iaans apero-bordje € 37,95 /  4 pers.I tal iaans apero-bordje € 37,95 /  4 pers.
 (4 personen voor een uitgebreide aperit ief  ) (4 personen voor een uitgebreide aperit ief  )

Ol i jvenfantasie,  gedroogde tomaatjes,  peppadew, aperit iefkaas, Ol i jvenfantasie,  gedroogde tomaatjes,  peppadew, aperit iefkaas, 
I tal iaanse ham en I tal iaanse salami,  kippenknotske, I tal iaanse ham en I tal iaanse salami,  kippenknotske, 
mozzarellaspiesjes …  gepresenteerd op een mooie schotelmozzarellaspiesjes …  gepresenteerd op een mooie schotel

WARME APERI T IEFHAPJESWARME APERI T IEFHAPJES
Assort iment warme hapjes € 17 ,95 /  15 st .Assort iment warme hapjes € 17 ,95 /  15 st .

Minicheeseburger,  garnaalkrokantje,  minivideetje, Minicheeseburger,  garnaalkrokantje,  minivideetje, 
k ippenknotske,  miniworstenbroodjekippenknotske,  miniworstenbroodje

Miniworstenbroodje € 1 ,00 /  st .Miniworstenbroodje € 1 ,00 /  st .

VoorgerechtenVoorgerechten
KOUDE VOORGERECH TENKOUDE VOORGERECH TEN
Rundcarpaccio met balsamicodressing en parmezaanschilfers € 10,90 /  pers.Rundcarpaccio met balsamicodressing en parmezaanschilfers € 10,90 /  pers.
Vitel lo tonnato van gebakken kalfsgebraad € 10,90 /  pers.Vitel lo tonnato van gebakken kalfsgebraad € 10,90 /  pers.
 met rucola,  kappertjes en een dressing met rucola,  kappertjes en een dressing

Tip:  serveer een warm toastje bi j  uw voorgerechten.Tip:  serveer een warm toastje bi j  uw voorgerechten.

WARME VOORGERECH TENWARME VOORGERECH TEN
Kaaskroket (70 g) € 1 ,75 /  st .Kaaskroket (70 g) € 1 ,75 /  st .
Sint-jakobsschelp € 9,95 /  st .Sint-jakobsschelp € 9,95 /  st .

SoepenSoepen
Voor onze soepen voorzien we een halve l i ter per persoon.Voor onze soepen voorzien we een halve l i ter per persoon.

Dit  is ongeveer 1 ,5 soepbordDit  is ongeveer 1 ,5 soepbord

Tomatenroomsoep met ballet jes € 6,45 /  lTomatenroomsoep met ballet jes € 6,45 /  l
Roomsoepje van boschampignons met parelhoen € 7,50 /  lRoomsoepje van boschampignons met parelhoen € 7,50 /  l

BroodjesBroodjes
Minipistolets of  sandwiches € 0,40 /  st .Minipistolets of  sandwiches € 0,40 /  st .
Marguerite wiel  met 7 minibroodjes € 3,15 /  st .Marguerite wiel  met 7 minibroodjes € 3,15 /  st .
Notenbrood € 4,50 /  st .Notenbrood € 4,50 /  st .
Barra negra € 1 ,70 /  st .Barra negra € 1 ,70 /  st .



HoofdgerechtenHoofdgerechten
Varkenshaasje met peper-, mosterd- of champignonroomsaus € 13,95 /  pers.Varkenshaasje met peper-, mosterd- of champignonroomsaus € 13,95 /  pers.
Kalkoensteak met champignonsaus of  appelsiensaus € 13,95 /  pers.Kalkoensteak met champignonsaus of  appelsiensaus € 13,95 /  pers.
Hertengebraad met wildsaus € 23,50 /  pers.Hertengebraad met wildsaus € 23,50 /  pers.
Hertenragout op grootmoeders wijze € 15,90 /  pers.Hertenragout op grootmoeders wijze € 15,90 /  pers.
Visserspannetje € 16 ,90 /  pers.Visserspannetje € 16 ,90 /  pers.

Al onze hoofdgerechten zi jn voorzien van een aardappelgerecht .Al  onze hoofdgerechten zi jn voorzien van een aardappelgerecht .
U heeft  de keuze uit  kroketten (7 stuks) of  grat intaart jes (2 stuks) . U heeft  de keuze uit  kroketten (7 stuks) of  grat intaart jes (2 stuks) . 

Voor de grat intaart jes  vragen wij  een supplement van € 2,00 /  pers.Voor de grat intaart jes  vragen wij  een supplement van € 2,00 /  pers.

Extra grat intaart je € 1 ,90 /  st .Extra grat intaart je € 1 ,90 /  st .
Al  onze warme sauzen zi jn ook apart verkri jgbaar € 14,90 /  kgAl onze warme sauzen zi jn ook apart verkri jgbaar € 14,90 /  kg

WARME GROEN TENWARME GROEN TEN
Boontjes met spek (3 stuks) € 2,50 /  port ieBoontjes met spek (3 stuks) € 2,50 /  port ie
Witloofstronkje (3 stuks) € 2,30 /  port ieWitloofstronkje (3 stuks) € 2,30 /  port ie
Appelt je met veenbessen € 3,20 /  st .Appelt je met veenbessen € 3,20 /  st .

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

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

U kan steeds onze bain-marie GRATIS in bruikleen kri jgen. U kan steeds onze bain-marie GRATIS in bruikleen kri jgen. 
Reserveer wel t i jd ig .   De vuurtjes hiervoor kosten € 2,20 /  stukReserveer wel t i jd ig .   De vuurtjes hiervoor kosten € 2,20 /  stuk

BuffettenBuffetten
KaasbuffetKaasbuffet

een f i jn verzorgde select ie van verschil lende soorten Europese een f i jn verzorgde select ie van verschil lende soorten Europese 
kazen gepresenteerd op een mooie schotel  en gegarneerd met kazen gepresenteerd op een mooie schotel  en gegarneerd met 
gedroogde vruchten,  druiven en notengedroogde vruchten,  druiven en noten

Als hoofdgerecht (250 g) € 16 ,90 /  pers.Als hoofdgerecht (250 g) € 16 ,90 /  pers.
Als dessert (140 g) € 10,50 /  pers.Als dessert (140 g) € 10,50 /  pers.

FijnproeversbuffetF i jnproeversbuffet  (250 g)  € 16 ,95 /  pers. (250 g)  € 16 ,95 /  pers.
een combinatie van f i jne vleeswaren en kazen afgewerkt met noten, een combinatie van f i jne vleeswaren en kazen afgewerkt met noten, 
gedroogde vruchten,  druiven,  gedroogde tomaatjes en ol i jvengedroogde vruchten,  druiven,  gedroogde tomaatjes en ol i jven



Gezellig tafelenGezellig tafelen
FondueFondue   € 13 ,90 /  pers.  € 13 ,90 /  pers.

gehaktballet jes,  rundblokjes,  kalkoenblokjes,  slavinkjes, gehaktballet jes,  rundblokjes,  kalkoenblokjes,  slavinkjes, 
kalfsblokjes en minichipolatakalfsblokjes en minichipolata

Gourmet of  steengri l lGourmet of  steengri l l  € 14,95 /  pers. € 14,95 /  pers.
steak,  kipf i let ,  minisouvlaki ,  chipolata,  gyros,  gri l lworstje, steak,  kipf i let ,  minisouvlaki ,  chipolata,  gyros,  gri l lworstje, 
hamburgertje,  varkenshaasje en een sneetje gerookt spekhamburgertje,  varkenshaasje en een sneetje gerookt spek

KindergourmetKindergourmet  € 7 ,95 /  pers. € 7 ,95 /  pers.
minichipolata,  minihamburger,  gri l lworstje en minikipf i letminichipolata,  minihamburger,  gri l lworstje en minikipf i let

Degustat ieschotelDegustat ieschotel  € 15,95 /  pers. € 15,95 /  pers.
Een echte aanrader voor uw winterbarbecue of  teppan yaki !Een echte aanrader voor uw winterbarbecue of  teppan yaki !
steak,  scampi ,  varkenssouvlaki ,  k ippenbrochetje,  varkenshaasje met steak,  scampi ,  varkenssouvlaki ,  k ippenbrochetje,  varkenshaasje met 
gerookt spek,  lamskroontje,  k ippenstokje,  bocconcinigerookt spek,  lamskroontje,  k ippenstokje,  bocconcini

Enkel verkri jgbaar van 24 december tot  en met 31  december  Enkel verkri jgbaar van 24 december tot  en met 31  december  
voor minimum 3 personen.voor minimum 3 personen.

WildfondueWildfondue  € 23,85 /  pers. € 23,85 /  pers.
everzwijnblokjes,  hertenblokjes,  blokjes fazantenf i let ,  blokjes everzwijnblokjes,  hertenblokjes,  blokjes fazantenf i let ,  blokjes 
varkensvlees van het Iberico varken,  ballet jesvarkensvlees van het Iberico varken,  ballet jes

WildgourmetWildgourmet  € 23,85 /  pers. € 23,85 /  pers.
everzwijnsteak,  steak van hert ,  fazantenf i let ,  lamskotelet je,  steak everzwijnsteak,  steak van hert ,  fazantenf i let ,  lamskotelet je,  steak 
van het Iberico varken,  gerookt spek en een kruidenbotert jevan het Iberico varken,  gerookt spek en een kruidenbotert je

FijnproeversgourmetF i jnproeversgourmet  € 18,95 /  pers. € 18,95 /  pers.
entrecote van Limousin,  kalfslapje,  lamskroontje,  f i let  van hoevekip, entrecote van Limousin,  kalfslapje,  lamskroontje,  f i let  van hoevekip, 
steak van Iberico varkensteak van Iberico varken

Koude sausjes   € 6 ,50 /  kgKoude sausjes   € 6 ,50 /  kg

Om uw groenteassort iment te vervolledigen  Om uw groenteassort iment te vervolledigen  
kan u bi j  ons volgende salades verkri jgen:kan u bi j  ons volgende salades verkri jgen:

Aardappelsalade (±2 pers.)  € 3,50 /  300 gAardappelsalade (±2 pers.)  € 3,50 /  300 g
Pastasalade (±2 pers.)  € 4,20 /  300 gPastasalade (±2 pers.)  € 4,20 /  300 g
Frisse appelsalade (±2 pers.)  € 3,90 /  200 gFrisse appelsalade (±2 pers.)  € 3,90 /  200 g
Taboulé (±2 pers.)  € 4,50 /  200 gTaboulé (±2 pers.)  € 4,50 /  200 g



WinterbarbecueWinterbarbecue
Corona-proof winterbarbecue € 9,60 /  pers.Corona-proof winterbarbecue € 9,60 /  pers.
Hapje:Hapje:
MinifakkelMinifakkel
KippenknotskeKippenknotske

Vlees:Vlees:
SouvlakiSouvlaki
Gemarineerde steakGemarineerde steak
Witte pensWitte pens
KippenbrochetteKippenbrochette

Kalkoen, vers vlees en wildKalkoen, vers vlees en wild
Onze kalkoenen zi jn uitsluitend met Kerst verkri jgbaar!Onze kalkoenen zi jn uitsluitend met Kerst verkri jgbaar!

De kalkoenen worden door ons vakkundig ontbeend en opgevuld met een De kalkoenen worden door ons vakkundig ontbeend en opgevuld met een 
feestel i jke vull ing van kippengehakt ,  appelt jes,  rozi jnt jes en Calvados.  Wij feestel i jke vull ing van kippengehakt ,  appelt jes,  rozi jnt jes en Calvados.  Wij 
voorzien ongeveer 400 g per persoon. voorzien ongeveer 400 g per persoon. 

Een kernthermometer kan u bi j  ons kopen zodat u uw kalkoen perfect kan Een kernthermometer kan u bi j  ons kopen zodat u uw kalkoen perfect kan 
bakken.bakken.

Opgevulde kalkoen (minstens 3 kg) € 19 ,90 /  kgOpgevulde kalkoen (minstens 3 kg) € 19 ,90 /  kg
Opgevulde kwartel  € 6,50 /  st .Opgevulde kwartel  € 6,50 /  st .
Opgevuld kalkoengebraad € 23,90 /  kgOpgevuld kalkoengebraad € 23,90 /  kg
Calvadossausje voor bi j  onze kalkoenen € 14,90 /  lCalvadossausje voor bi j  onze kalkoenen € 14,90 /  l

Voor onze hobbykoksVoor onze hobbykoks
Hert ,  everzwijn,  haas,  koni jn,  fazant ,  wilde eend,  houtduif,  gekweekte Hert ,  everzwijn,  haas,  koni jn,  fazant ,  wilde eend,  houtduif,  gekweekte 
patri js ,  rosbief  van rund,  kalkoengebraad,  varkensf i letgebraad,  gebraad van patri js ,  rosbief  van rund,  kalkoengebraad,  varkensf i letgebraad,  gebraad van 
Ibericovarken,  koteletten van Ibericovarken of  haasjes van Ibericovarken.Ibericovarken,  koteletten van Ibericovarken of  haasjes van Ibericovarken.

Gelieve het vers vlees van het Ibericovarken en wild 15 dagen op voorhand te Gel ieve het vers vlees van het Ibericovarken en wild 15 dagen op voorhand te 
bestellen.  Zo kunnen wij  zorgen dat u de beste producten t i jd ig in huis hebt .bestellen.  Zo kunnen wij  zorgen dat u de beste producten t i jd ig in huis hebt .



Verhuur en waarborgVerhuur en waarborg
Huur fondue € 2,00 /  toestelHuur fondue € 2,00 /  toestel
Waarborg fondue elektrisch € 30,00 /  toestelWaarborg fondue elektrisch € 30,00 /  toestel
Waarborg spiegel € 20,00 /  st .Waarborg spiegel € 20,00 /  st .
Waarborg bakken € 7,00 /  st .Waarborg bakken € 7,00 /  st .
Waarborg borden & schaalt jes van het voorgerecht € 3,00 /  st .Waarborg borden & schaalt jes van het voorgerecht € 3,00 /  st .
Huur teppan yaki  € 5,00 /  toestelHuur teppan yaki  € 5,00 /  toestel
Waarborg teppan yaki  € 25,00 /  toestelWaarborg teppan yaki  € 25,00 /  toestel
Te koop kernthermometer € 8,70 /  st .Te koop kernthermometer € 8,70 /  st .

HUUR EN WAARBORG KUNNEN ENKEL CASH BETAALD WORDEN!HUUR EN WAARBORG KUNNEN ENKEL CASH BETAALD WORDEN!



Belangrijk!!!Belangrijk!!!
Beste klanten,Beste klanten,

In deze bi jzondere feestperiode wil len we toch samen met u enkele afspraken In deze bi jzondere feestperiode wil len we toch samen met u enkele afspraken 
maken om het samen zo aangenaam mogeli jk te maken. maken om het samen zo aangenaam mogeli jk te maken. 

T i jdens de maanden december en januari  verwachten we dat we allemaal T i jdens de maanden december en januari  verwachten we dat we allemaal 
samen kleine int ieme feestjes gaan houden.  Daarom vragen wij  om t i jdens samen kleine int ieme feestjes gaan houden.  Daarom vragen wij  om t i jdens 
deze periode uw bestell ing 7 dagen op voorhand te plaatsen.deze periode uw bestell ing 7 dagen op voorhand te plaatsen.

U kan uw bestell ing best in onze slageri j  plaatsen bi j  de U kan uw bestell ing best in onze slageri j  plaatsen bi j  de 
winkelverantwoordel i jke.  U ontvangt dan ook onmiddell i jk uw bestelbon.winkelverantwoordel i jke.  U ontvangt dan ook onmiddell i jk uw bestelbon.

Dit  jaar zi jn wij  genoodzaakt om een voorschot van 50% te vragen,  deze is Dit  jaar zi jn wij  genoodzaakt om een voorschot van 50% te vragen,  deze is 
CASH te betalen bi j  het plaatsen van uw bestell ing.CASH te betalen bi j  het plaatsen van uw bestell ing.

Ti jdens deze drukke dagen werken wij  enkel volgens onze feestfolder en zi jn Ti jdens deze drukke dagen werken wij  enkel volgens onze feestfolder en zi jn 
afwijkingen van formules en bereidingen niet  mogeli jk .afwijkingen van formules en bereidingen niet  mogeli jk .

Wij  werken uw bestell ing met de grootste zorg af.  Nochtans is het in deze Wij  werken uw bestell ing met de grootste zorg af.  Nochtans is het in deze 
onzekere t i jd mogeli jk dat er producten niet  geleverd zullen worden.  Wij onzekere t i jd mogeli jk dat er producten niet  geleverd zullen worden.  Wij 
zorgen dan voor een evenwaardig alternatief.zorgen dan voor een evenwaardig alternatief.

Wij  danken u  voor uw begrip en wensen u en uw famil ie een gezond eindejaar Wij  danken u  voor uw begrip en wensen u en uw famil ie een gezond eindejaar 
en een voorspoedig 2021 waar we met zen allen terug kunnen genieten van en een voorspoedig 2021 waar we met zen allen terug kunnen genieten van 
elkaar!elkaar!

Uw Keurslager-teamUw Keurslager-team

Openingsuren tijdens de feestdagenOpeningsuren tijdens de feestdagen
woensdag 23 december gesloten,  enkel afhal ingen tussen 13.00 en 13.30 u.woensdag 23 december gesloten,  enkel afhal ingen tussen 13.00 en 13.30 u.
donderdag 24 december doorlopend open van 8.30 tot  14u00 u.donderdag 24 december doorlopend open van 8.30 tot  14u00 u.
  OPGELET:  koude buffetten en f i jnproeversbuffetten   OPGELET:  koude buffetten en f i jnproeversbuffetten 
  kunnen afgehaald worden vanaf 12 .00 u.  kunnen afgehaald worden vanaf 12 .00 u.
vri jdag 25 december  gesloten.vri jdag 25 december  gesloten.
zaterdag 26 december  8.00 tot  14.00 u.  open.zaterdag 26 december  8.00 tot  14.00 u.  open.
zondag 27 december  gesloten.zondag 27 december  gesloten.
maandag 28 en dinsdag  29 december open 8.30u-12.30u  13 .30u-18u.maandag 28 en dinsdag  29 december open 8.30u-12.30u  13 .30u-18u.
woensdag 30 december  gesloten,  enkel afhal ingen tussen 13u en 13.30u.woensdag 30 december  gesloten,  enkel afhal ingen tussen 13u en 13.30u.
donderdag 31 december  doorlopend open van 8.30u-14u.donderdag 31 december  doorlopend open van 8.30u-14u.
  OPGELET:  koude buffetten en f i jnproeversbuffetten   OPGELET:  koude buffetten en f i jnproeversbuffetten 
  kunnen afgehaald worden vanaf 12 .00 u.  kunnen afgehaald worden vanaf 12 .00 u.

Wij  rusten even uit  van vri jdag 1  januari  tot  en met maandag 4 januari .Wij  rusten even uit  van vri jdag 1  januari  tot  en met maandag 4 januari .
Dinsdag 5 januari  z i jn wij  er terug om u een overheerl i jk jaar te bezorgen!Dinsdag 5 januari  z i jn wij  er terug om u een overheerl i jk jaar te bezorgen!



FONTEINSTRAAT 18 - 3545 HALEN
T: 013 44 33 20

INFO@BOUCHERIEKE.BE
WWW.BOUCHERIEKE.BE

KEURSLAGER BOUCHERIEKE


