
 Feestfolder 
Communie– of lentefeest, tuinfeest of barbecue,  

verjaardag of jubileum, kerst of Nieuwjaar, 

gezellig samen zijn met familie of vrienden ... 

Voor alle feestjes hebben wij de juiste formule!  

Klasseslager “ter Saksen” 

Gentseweg 27, 9120 Beveren 

03/755.19.29   tersaksen@klasseslager.be 

Prijzen geldig vanaf 15/09/2019 



Hapjes  

Suggestie van de chef  

15 krokante vleesballetjes met dip  

15 Oosterse kipballetjes met dip  

15 krokante scampi’s met dip 

Assortiment van 45 stuks  

€ 6,00/ass. 

€ 6,00/ass. 

€ 8,30/ass. 

€ 19,30/ass. 

Hapjes op een stokje 

5 x spiesje van gelakt buikspek  

5 x spiesje tomaat-mozzarella 

5 x kippenspiesje  

5 x scampispiesje 

€ 21,00 per bord 

Tapasbordjes: de ideale knabbel bij een lekker glas!  

Bordje mix van gedroogde hammen met olijven en zongedroogde tomaatjes   

Bordje salami (met rosette de Lyon, chorizo en huigemaakte droge worst)   

Bordje kaas (met manchego, comté, brie, oud-Brugge en mosterd)  

Bordje vegan (met hummus en dipgroenten) 

Assortiment van 3 bordjes naar keuze   

€ 7,00 per bord  

€ 7,00 per bord  

€ 7,00 per bord  

€ 7,00 per bord  

€ 19,50 per ass.  

Huisgemaakte bladerdeeghapjes 

Mini worstenbroodjes  

Bladerdeeghapje “vol-au-vent” 

Bladerdeeghapje “bolognaise  

€ 7,75 per 12 stuks  

€ 7,75 per 12 stuks  

€ 7,75 per 12 stuks  

Desserten in een glaasje 

Rijstpap 

Chocolademousse 

Tiramisu 

€ 1,20 per stuk  

€ 1,50 per stuk  

€ 1,50 per stuk  



Menu’s  

Alle gerechten zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Feestmenu 

Tomatenroomsoep met balletjes  

Scampi diabolique met broodje  

Kalkoen met saus van de chef, 

seizoengroenten en kroketten 

€ 4,15/liter 

€ 5,50/pers 

€ 14,40/pers 

€ 22,00 per persoon 

  

Wildmenu 

Bospaddenstoelensoep 

Wildpaté met zijn garnituur  

Hertenfilet met grand-veneursaus,  

seizoengroenten en kroketten 

€ 4,15/liter 

€ 7,50/pers 

€ 22,50/pers 

€ 32,10 per persoon 

Vismenu 

Aspergeroomsoep 

Garnaalcocktail 

Tongrolletjes & zalm in Bourgon-

dische saus en puree  

€ 4,15/liter 

€9,75/pers 

€ 15,45/pers 

€ 27,30 per persoon  

Veggiemenu 

Knolselder-wortelsoep 

Wilde rijstsalade met mango,  

afgewerkt met feta 

Vol-au-veggie met kroketten 

€ 4,15/liter 

€4,75/pers 

 

€ 9,50/pers 

€ 27,25 per persoon  



Buffetten 

Koud buffet  

Gebraad met seldersla, perzik met tonijn, tomaat met grijze garnalen, 

verse gestoomde zalm, eitje gevuld met krabsalade, beenhesp met asperges,  

kipfilet, verse groentjes (sla, wortel, komkommer, boontjes, slaatje gezond)  

aardappelsalade en pastasalade met honingmosterdvinaigrette, cocktailsaus en tartaar  

€ 21,25 per persoon 

Extra aanvullingen bij koud buffet: 

Kippenboutje  

Ganda met meloen  

Gerookte zalm  

Gehakballetjes met kriekjes  

€ 1,35/pers  

€ 1,95/pers 

€ 3,60/pers  

€ 3,50/pers 



Foodsharing 

Zuiders hapjesbuffet  

Foodsharing:  

Bezaai de tafel met lekkere, kleine gerechtjes om te delen.  

Dit buffet is geschikt voor 5 à 6 personen 

Hapjes op  een stokje:  

Spiesjes tomaat-mozzarella, kippenspiesjes, scampispiesjes, spiesjes gelakt buikspek 

Voorgerechten:  

Rundscarpaccio, gedroogde ham met olijven, gerookte zalm, Griekse salade, ciabatta en boter 

Hoofdgerechten:  

Gegrilde groenten, scampi diabolique, kippenvleugeltjes, spare-ribs, balletjes in tomaat-basilicumsaus 

€ 85,45 per buffet  

Kaasschotel  

11 à 12 verschillende soorten kazen,  

gegarneerd met enkele soorten noten 

en gedroogd  en vers fruit   

€ 13,75 per persoon 

Charcuterieschotel  

Préparé, 3 salades, verschillende soorten 

charcuterie, gegarneerd met kerstomaatjes  

en scheutjes   

€ 10,15 per persoon 



Gezellig samen tafelen 

Fondue klassiek 

Malse blokjes rundsvlees, kip, varkenshaasje,  

worstjes, slavinkjes en kruidenballetjes 

€ 9,40 per persoon 

Kinderfondue:  

Kipnuggets, worstjes, kruidenballetje en verrassing  

€ 4,00 per persoon 

Gourmet klassiek 

Scampispies, kipfilet, hamburger, chipolata, pita-

vlees, kalkoensaté, steak en filet van speenvarken 

€ 10,45 per persoon 

Kindergourmet:  

Kipnuggets, chipolata, hamburger en verrassing 

€ 4,00 per persoon 

Hamburgerparty  

Rundsburger, kippenburger, klasseburger,  
kaasburger en Italiaanse burger  

Ajuin, bicky-ajuintjes, tomaat, augurk, smeltkaas, 
spek, looksaus, ketchup en Bickysaus  

€ 12,95 per persoon 

Pizzaparty  

5 pizzabodems met tomatensaus, mozzarella en 
gemalen kaas, scampi’s en gerookte zalm, kippen-
blokjes, serranoham, salami en hesp, tomaatjes, 
champignons, paprika, ajuin, olijven en ananas 

€ 14,55 per persoon 

Teppanyaki 

Gamba, zalmfilet sesam, coquilles in een  
spekjasje, Japanse burger, chipolata,  
Japanse steak, varkenshaasje Pacific,  

kip lemon-peper 

€ 12,75 per persoon 

Suggesties bij teppanyaki 

Gemarineerde aardappeltjes en  
groentemengeling om te bakken,  

wilde rijstsalade met mango, kerstomatensalade, 
knolselderwortelsalade en koude sausjes 

€ 7,85 per persoon 



Salades, perfecte aanvulling bij barbecue, fondue en gourmet 

All-in-formule 

Aardappelsalade en pastasalade in  

honingmosterdvinaigrette 

Rauwkostbuffet bestaande uit sla, tomaten,  

wortel, komkommer en knolseldersalade  

Koude sausjes 

€ 7,85 per persoon 

 

Extra’s:  

Vitamientje 

Gegrilde groenten met aardappelen  

Griekse salade  

Pasta pesto  

Wilde rijstsalade met komkommer  

en mango 

€ 12,50/kg  

€ 12,75/kg 

€ 17,85/kg 

€ 13,20/kg 

€ 13,50/kg 

Aangeboden services 

Bakken bij u thuis: 

Mogelijk vanaf 30 personen 

Vraag vrijblijvend een offerte aan 

€ 30 per bakker per uur 

Thuis leveren:  

Uw hele bestelling warm of koud laten leveren 

€ 25 per levering 

Huur borden en bestek:  

Deze huurprijs is inclusief afwas  

€ 1,50 per persoon 

Bestellen 

In de winkel, telefonisch, via mail of via de website 

www.tersaksenslagerij.be 

tersaksen@klasseslager.be 

03/755.19.29 



Barbecue 

Pakket “Vlaamse klassieker”  

Barbecueworst, exotische kipfilet  

en gemarineerde steak 

€ 6,25 per persoon (enkel vlees)  

€ 14,10 per persoon (inclusief all-in-formule)  

Ruim assortiment barbecuevlees: 

 

Pakket “à la plancha”  

Entrecote à la plancha met pepersaus,  

zalmpapillot, barbecuebrochette 

€ 11,00 per persoon (enkel vlees)  

€ 18,85 per persoon (inclusief all-in-formule)  

Suggesties ter aanvulling 

Lamskotelet  

Kipsaté  

Scampispies  

Zalmpapillot  

€ 2,20/stuk 

€ 2,00/stuk 

€ 2,85/stuk 

€ 3,95/stuk  

Rundsvlees: 

 

Varkensvlees: 

 

Lamsvlees: 

Worsten:  

 

Burgers:  

 

Spiezen:  

 

 

Gevogelte:  

 

Veggie:  

Entrecote, filet pure, gemarineerde 

steak, (Ierse zesrib) ... 

Spare-ribs, gemarineerde  

medaillon, kotelet ... 

Lamskotelet, lamskroon, lamsfilet... 

Chipolata, chipolata met spek,  

barbecueworst, merguez ... 

Rundsburger, kippenburger,  

klasseburger ... 

Gemengde saté, BBQ-brochette, 

kalkoensaté, kippenspies, mojito-

saté, duospies hamburger/worst... 

Exotische kipfilet, kippenoestertje, 

kippenbout ... 

Groenteburger, gemarineerde 

quornfilet ... 

Klasseslager “ter Saksen”  

Gentseweg 27, 9120 Beveren 

03/755.19.29   www.tersaksen@klasseslager.be 

 


