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Zelf mee aan tafel? Dat kan...

Fondue

Sappige vleessoorten en balletjes die U laat pruttelen in olie: 
  met kipfilet - rundvlees - kalfsvlees - varkensvlees - 
  diverse fondue-balletjes
met sausjes      €9,00/pers.
Assortiment verse groentjes op schotel  €6,00/pers
Fondue-balletjes assorti    €12,00/kg

Gourmet

Dit mini-kokerellen wordt samen met uw gezin 
een groot festijn: met kalfsvlees, 
varkensvlees, kipfilet, schnitzeltje, cordon bleu 
en hamburgertje en sausjes                   
       €9,00/pers

Assortiment verse groentjes op schotel  €6,00/pers

Nagerechten
Rijstpap      €2,00/potje                      
Chocolade mousse     €2,50/potje
Tiramisu      €3,00/potje

Beste klanten, 

Wij werken uitsluitend met verse producten.
Om de versheid van onze schotels te garanderen,

zullen alle bestellingen ten laatste op zondag 20 en 27 december 
binnen moeten zijn.

Door covid-19 zullen wij een geminimaliseerde folder uitbrengen, 
en zullen wij geen veranderingen aan de folder toestaan.

Dank U voor uw begrip.

*  Openingsuren  * 

DONDERDAG 24 EN 31 DECEMBER 
08.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u tot 16.00 u

Bestellingen afhalen 
van 13.00 u. tot 17.00 u.

VRIJDAG 25 DECEMBER EN 1 JANUARI 
alleen bestellingen afhalen 

van 10.00u. tot 12.00u.

2 EN 3 JANUARI GESLOTEN

Beenhouwer Dirk, zijn personeel en familie 
wensen U en gans Uw familie 

een gezond en vreugdevol

2021



Borrelhapjes
Gemengde borrelhapjes     €0,90/st.

TIP: opwarmen: oven op 200°C zetten en de hapjes er 
dadelijk in plaatsen; wanneer de oven zijn temperatuur 
bereikt heeft, nog een 10-tal minuutjes laten in staan 
alvorens te serveren.

Warme voorgerechten
Vidé-vulling      €14,50/kg
Schelpje van St-Jacobsvruchten   €8,00/st.
Kaaskroket      €1,90/st.
Garnaalkroket     €3,90/st.

Koude voorgerechten
Krabcocktail      €6,00/pers.
Zalmcocktail      €6,00/pers.
Garnaalcocktail     €9,00/pers.
Tomaat crevette      €9,00/pers.
Carpaccio van rund     €6,00/pers.

Feestsoep
Tomatenroomsoep met balletjes   €4,00/lt
 

Kaasschotel 

Hoofdschotel      €11,00/pers.    
Dessert      €8,00/pers.

Charcuterieschotel   
€9,00/pers.

Buffet (1 week op voorhand bestellen)

Rosbief
gebraad
kip
cavaillon met ham
aspergepunten in natuurham
drumstick
gevuld perzikje en eitje
aardappelsalade en pastasalade
groentjes en sausjes    €18,00/pers.

Hoofdgerechten
Kalkoenborstfilet met druifjes    €10,00/pers.
Varkenshaasje met champignon- 
  of pepersaus    €10,00/pers.
Tongrolletjes in sausje v/h huis   €10,00/pers.

Aanvullend te verkrijgen
Aardappelgratin     €10,00/kg
Aardappelpuree     €9,50/kg
Aardappelsalade     €13,50/kg
Pastasalade      €15,90/kg
Aardappelkroketjes     €0,25/st.
Warme groentjes     €5,00/pers.

Feestmenu

Zalmcocktail 

Tomatenroomsoep met balletjes

Kalkoenfilet met champignon- of peperroomsaus

Warme groentjes

Rijstpap of chocolade mousse 

5 kroketten p.p.
      

     €19.00/pers.

Vers vlees  

Rosbief
Varkenslende
Varkenshaasje
Kalfsgebraad
Kipfilet
Kalkoengebraad
Filet pure
Varkenswangetjes
Orloffgebraad


