
 

Eindejaarfolder 2020-2021 
Beste klant, wij vragen om je bestelling te plaatsen in de winkel en deze op voorhand te 

betalen zodat er bij afhaling een vlotte bediening is. Bedankt voor uw begrip. 

Hapjes: 

• Tapasschotel (min. 4 personen)    7,50€/p.p. 
(serranoham, coppa, lomo, tapenade, italiaanse salami,…)    

• Mini hamburgertjes     0,85€/st. 
• Mini tapas met kazen (4 stuks)    3,00€/4 stuks 
• Calamaresringen      20,50€/kg   
• Mini coquille met look en  kruiden   0,85€/st.   
• Bladerdeeghapjes met kabeljauw   0,80€/st. 
• Mini kaaskroketjes     0,30€/st. 
• Mini garnaalkroketjes     0,75€/st. 
• Kippenvleugeltjes      0,55€/st. 
• Mini loempia      0,30€/st. 
• Scampi panko      0,85€/st. 

 

Koude voorgerechten: 

• Garnalencocktail versierd      7,50€/p.p. 
• Heerlijk meloentje met grijze garnalen en garnituur  8,50€/p.p. 
• Heerlijk meloentje met gedroogde ham en garnituur  7,50€/p.p. 
• Bordje van rundscarpaccio afgewerkt met rucola en  

parmezaansekaas         7,50€/p.p. 
• Bordje van carpaccio van gerookte zalm afgewerkt  

met fijn kruiden        8,50€/p.p. 



Warme voorgerechten: 

• Scampi’s van het huis of met lookboter  7,95€/p.p. 
• Vispannetje       8,95€/p.p. 
• Tongrolletjes      8,95€/p.p. 
• Vol au vent van vis      15,45€/kg. 

Soepen: 

• Tomatensoepje      1,25€/p.p. 
• Aspergeroomsoep      1,25€/p.p. 
• Pompoensoepje      1,25€/p.p. 
• Witloofsoepje      1,25€/p.p. 

 

Hoofdgerechten: 

 Varkensvlees: 

• Varkenshaasje met saus naar keuze   10,00€/p.p. 
• Ardeens varkenshaasje met ardeense saus  10,00€/p.p. 
• Ardeens varkensgebraad met saus naar keuze 8,50€/p.p. 
• Gebraiseerde ham met saus naar keuze  8,50€/p.p. 
• Normandisch gebraad     9,00€/p.p. 

Gevogeltevlees: 

• Kalkoenorloff met champignonsaus   9,00€/p.p. 
• Kalkoenrollade met saus naar keuze   9,00€/p.p. 
• Gemarineerde kalkoenfilet met saus naar keuze 9,00€/p.p. 
• Stoofpotje van kalkoen     6,50€/p.p. 

Wild: 

• Fazantefilet met saus     12,00€/p.p. 
• Stoofpotje van hertenragout     14,00€/p.p. 

 

Sauzen: 

Ardeensesaus, pepersaus, champignonsaus en jagersaus. 

 



Groenten : 

Aangepaste groenten (boontjes met spek, appeltje, tomaatje met kaas, witloof en 
worteltjes)        4,50€/p.p. 

 

Aardappelbereidingen: 

• Verse kroketjes      0,20€/st. 
• Gratin aardappelen     14,40€/kg. 
• Pomme duchesse, aardappelnootjes en denappeltjes zijn te verkrijgen in de 

diepvries 
 
 

Koude schotels: 

• Vleesschotel (enkel charcuterie7 soorten)  4,00€/p.p. 
 

• Vleesschotel met tomaatgarnaal  
en de groentjes en sausjes    7,25€/p.p. 
 
+ supplement kippenbil     8,50€/p.p. 
 
+ Supplement van gekookte zalm   9,25€/p.p. 
 
+ Supplement van gekookte en gerookte zalm 11,95€/p.p. 
 

• Visschotel       12,95€/p.p. 
 

• Buffet 1  
(7 vleessoorten met groentjes, sausjes en fruit) 10,45€/p.p. 
 

• Buffet 2 
(vlees en vis met groentjes en sausjes en fruit) 15,40€/p.p. 
 

• Aardappelen in vinaigrette    1,00€/p.p. 
 

• Breugheltafel      6,50€/p.p. 
 



Diversen: 

• Fondueschotel       6,50€/p.p. 
• Gourmets, steengrill of tepan yaki   7,70€/p.p. 
• Koude groentjes (wortel, selder,  sla en sausjes) 2,00€/p.p. 
• Partybroodjes (8 mini broodjes)   6,00€/p.p. 
• Kaasschotel versierd     9,00€/p.p. 

 

Ben je een hobby kok dan kunnen alle stukken vlees als ook diverse soorten wild vers 
verkregen worden. Hou jij van een winterbarbecue? Wij hebben een ruim assortiment van 
entrecoté tot cote à l’os, als van lamskroontje tot scampibrochet. 

 

Openingsuren tijdens de feestdagen: 

• Woensdag 23 december van 6u tot 12.30u 
• donderdag 24 december van 8u tot 12.30u & 14u tot 17u 
• vrijdag 25 december van 9.30u tot 11u 
• zaterdag 26 december van 6u tot 12.30u & 13.30u tot 18.30u 
• woensdag 30 december van 6u tot 12.30u 
• donderdag 31 december van 8u tot 12.30u & 14u tot 17u 
• vrijdag 1 januari van 9.30u tot 11u 
• zaterdag 2 januari van 6u tot 12.30u &13.30u tot 18.30u 
• op andere dagen zijn de gewone openingsuren 

 
 

Bestelling voor 24 & 25 december dienen te gebeuren ten laatste op zaterdag 19 december. 

Bestelling voor 31 december en 1 januari dienen te gebeuren ten laatste op zaterdag 26 
december. 

 

Vlees om zelf klaar te maken kan afgehaald worden vanaf ’s morgens, bereidingen kunnen 
afgehaald worden tussen 14u en 17u (indien vroeger gelieve dit bij de bestelling te laten 
weten a.u.b.) 

 

Prijslijst geldig tot 31/01/202 


