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EEN GEZELLIG HAPJE VO OR AFEEN GEZELLIG HAPJE VO OR AF
WARME HAPJESWARME HAPJES
Mini worstenbroodjeMini worstenbroodje € 0,90 / st. € 0,90 / st.
Mini sint-jakobsschelpjeMini sint-jakobsschelpje € 1,50 / st. € 1,50 / st.
MiniMini  pizzapizza € 0,90 / st. € 0,90 / st.
MiniMini  vidé garnaalvidé garnaal € 0,90 / st. € 0,90 / st.
Mini kaasrolletjeMini kaasrolletje € 0,90 / st. € 0,90 / st.
Mini loempia met kipMini loempia met kip € 0,90 / st. € 0,90 / st.
 Deze loempia’s kan u mee opwarmen in de oven Deze loempia’s kan u mee opwarmen in de oven

Assortiment warme hapjes 12 stuksAssortiment warme hapjes 12 stuks € 10,50 / ass. € 10,50 / ass.
 Hierbij krijgt u 2 stuks van elke soort Hierbij krijgt u 2 stuks van elke soort
Assortiment warme hapjes 24 stuksAssortiment warme hapjes 24 stuks € 20,50 / ass. € 20,50 / ass.
 Hierbij krijgt u 4 stuks van elke soort Hierbij krijgt u 4 stuks van elke soort

Gebraden kippenvleugeltjes € 6,00 / 10 st.Gebraden kippenvleugeltjes € 6,00 / 10 st.

KOUDE AMUSEGLAASJES KOUDE AMUSEGLAASJES    !ONZE TOPPER !   !ONZE TOPPER !
Amuseglaasje tartare d’AnversAmuseglaasje tartare d’Anvers € 2,00 / st. € 2,00 / st.
Amuseglaasje garnaalcocktailAmuseglaasje garnaalcocktail € 2,20 / st. € 2,20 / st.
Amuseglaasje gerookte zalmAmuseglaasje gerookte zalm € 2,20 / st. € 2,20 / st.
Amuseglaasje Zandvlietse bouillieAmuseglaasje Zandvlietse bouillie € 2,00 / st. € 2,00 / st.
Amuseglaasje vitello tonnatoAmuseglaasje vitello tonnato € 2,20 / st. € 2,20 / st.
Amuseglaasje scampi met honingmosterddressingAmuseglaasje scampi met honingmosterddressing € 2,00 / st. € 2,00 / st.

Assortiment amusehapjes 6 stuksAssortiment amusehapjes 6 stuks € 12,00 / ass. € 12,00 / ass.
 Hierbij krijgt u 1 stuk van elke soort Hierbij krijgt u 1 stuk van elke soort

Deze koude hapjes worden kant en klaar voor u verzorgd en mooi gepresenteerd Deze koude hapjes worden kant en klaar voor u verzorgd en mooi gepresenteerd 
in een amuseglaasje. € 2,00 waarborg per glaasjein een amuseglaasje. € 2,00 waarborg per glaasje



TAPASSCHOTELSTAPASSCHOTELS
TAPASBORDTAPASBORD (+/- 4 personen) € 25,00 / bord (+/- 4 personen) € 25,00 / bord

Ruim assortiment van parmaham, sopressa, La Geganta, Westmalle Ruim assortiment van parmaham, sopressa, La Geganta, Westmalle 
trappistenkaas, zongedroogde tomaatjes, mix van groene en zwarte trappistenkaas, zongedroogde tomaatjes, mix van groene en zwarte 
olijven en ansjovis, mooi gepresenteerd op een plankje.olijven en ansjovis, mooi gepresenteerd op een plankje.
€ 5,00 waarborg per plankje€ 5,00 waarborg per plankje

TAPASBORD DELUXE TAPASBORD DELUXE (+/- 4 personen) € 35,00 / bord(+/- 4 personen) € 35,00 / bord
Ruim assortiment van serranoham, truffelsalami, La Geganta, Leffe Ruim assortiment van serranoham, truffelsalami, La Geganta, Leffe 
kaas, zongedroogde tomaatjes, mix van groene en zwarte olijven en kaas, zongedroogde tomaatjes, mix van groene en zwarte olijven en 
ansjovis, chorizo, grissini dipstokjes, tapenade van paprika, mooi ansjovis, chorizo, grissini dipstokjes, tapenade van paprika, mooi 
gepresenteerd op een plankje.gepresenteerd op een plankje.
€ 5,00 waarborg per plankje€ 5,00 waarborg per plankje

SOEPENSOEPEN
TomatenroomsoepTomatenroomsoep € 4,50 / liter € 4,50 / liter

Onze overheerlijke tomatenroomsoep met huisbereide soepballetjesOnze overheerlijke tomatenroomsoep met huisbereide soepballetjes

ChampignonsoepChampignonsoep € 5,75 / liter € 5,75 / liter
Heerlijke huisbereide soep, rijkelijk gevuld met champignons en spekjesHeerlijke huisbereide soep, rijkelijk gevuld met champignons en spekjes

Bisque van kreeftBisque van kreeft € 10,90 / liter € 10,90 / liter
Een heerlijke bisque, afgewerkt met rivierkreeftjes en roomEen heerlijke bisque, afgewerkt met rivierkreeftjes en room

ZeebrugseZeebrugse  vissoepvissoep € 6,50 / liter € 6,50 / liter
Lekkere vissoep, rijkelijk gevuld met mooie stukken witte vis en Lekkere vissoep, rijkelijk gevuld met mooie stukken witte vis en 
verse garnaaltjesverse garnaaltjes

Tip:Tip:  
Huisbereide gekookte kalfsballetjes ter aanvulling van de soep zijn apart Huisbereide gekookte kalfsballetjes ter aanvulling van de soep zijn apart 

verkrijgbaar aan € 13,50 / kgverkrijgbaar aan € 13,50 / kg



VO ORGERECHTENVO ORGERECHTEN
KOUDE VOORGERECHTENKOUDE VOORGERECHTEN
CarpaccioCarpaccio € 9,50 / pers. € 9,50 / pers.

Fijn gesneden carpaccio van het Belgische wit-blauwe ras, vergezeld met Fijn gesneden carpaccio van het Belgische wit-blauwe ras, vergezeld met 
rucola en parmezaanschilfers, afgewerkt met geroosterde pijnboompittenrucola en parmezaanschilfers, afgewerkt met geroosterde pijnboompitten

Tomaat-garnaalTomaat-garnaal € 10,50 / pers. € 10,50 / pers.
Belgische tomaten rijkelijk afgewerkt met grijze noordzeegarnalen, Belgische tomaten rijkelijk afgewerkt met grijze noordzeegarnalen, 
op een bord gepresenteerd met aangepaste garnituur op een bord gepresenteerd met aangepaste garnituur 

Vitello TonnatoVitello Tonnato € 9,50 / pers. € 9,50 / pers.
Een echte Italiaanse klassieker van fijn rosé gebraden kalfsvlees afgewerkt Een echte Italiaanse klassieker van fijn rosé gebraden kalfsvlees afgewerkt 
met een saus op basis van tonijn, vergezeld met kappertjes en rucolamet een saus op basis van tonijn, vergezeld met kappertjes en rucola

VissersbordjeVissersbordje € 9,90 / pers. € 9,90 / pers.
Een bordje gevuld met gerookte zalm, grijze noordzeegarnalen en gerookte Een bordje gevuld met gerookte zalm, grijze noordzeegarnalen en gerookte 
forelfilet, aangevuld met hun bijhorende garnituur en een fris slaatje.forelfilet, aangevuld met hun bijhorende garnituur en een fris slaatje.

Tip!Tip!  Ook lekker als voorgerecht: 4 amuseglaasjes naar keuzeOok lekker als voorgerecht: 4 amuseglaasjes naar keuze

Deze koude voorgerechten worden mooi gepresenteerd op een porseleinen bord. Deze koude voorgerechten worden mooi gepresenteerd op een porseleinen bord. 
€ 5,00 waarborg per bord€ 5,00 waarborg per bord

Handig om te weten: Handig om te weten: 
Steeds verkrijgbaarSteeds verkrijgbaar

Vers gesneden carpaccio:  € 33,95 / kg Vers gesneden carpaccio:  € 33,95 / kg 
Vitello kalfsvlees:  € 35,95 / kgVitello kalfsvlees:  € 35,95 / kg



WARME VOORGERECHTENWARME VOORGERECHTEN
Scampi’s van de chefScampi’s van de chef € 9,50 / pers. € 9,50 / pers.

5 knapperig gebakken scampi’s in een pittig roomsausje van de chef, 5 knapperig gebakken scampi’s in een pittig roomsausje van de chef, 
afgewerkt met fijne groentjes en fettuccine pastaafgewerkt met fijne groentjes en fettuccine pasta

VisvidéVisvidé € 6,90 / pers. € 6,90 / pers.
Lekker boterkoekje gevuld met een combinatie van zalm, kabeljauw Lekker boterkoekje gevuld met een combinatie van zalm, kabeljauw 
en mosseltjes verwerkt in een heerlijk kreeftensausje afgewerkt met en mosseltjes verwerkt in een heerlijk kreeftensausje afgewerkt met 
grijze noordzeegarnalengrijze noordzeegarnalen

Tongrolletjes in kreeftensausTongrolletjes in kreeftensaus € 9,90 / st. € 9,90 / st.
3 smaakvolle tongrolletjes gepresenteerd in een kreeftensausje, 3 smaakvolle tongrolletjes gepresenteerd in een kreeftensausje, 
afgewerkt met grijze garnalenafgewerkt met grijze garnalen

Sint-jakobsschelpSint-jakobsschelp € 7,50 / st. € 7,50 / st.
Grote sint-jakobsvruchten in een witte wijnsaus met grijze garnalen, Grote sint-jakobsvruchten in een witte wijnsaus met grijze garnalen, 
gepresenteerd in een natuurschelpgepresenteerd in een natuurschelp

Verse garnaalkroketVerse garnaalkroket € 3,00 / st. € 3,00 / st.
Verse kaaskroketVerse kaaskroket € 1,90 / st. € 1,90 / st.

Handig om te weten:Handig om te weten:  
Op onze website www.keurslagerlode.be bezorgen wij u Op onze website www.keurslagerlode.be bezorgen wij u 

individuele opwarmtips per gerecht.individuele opwarmtips per gerecht.
Voor alle gerechten die u enkel nog dient op te warmen, zal u hier de nodige Voor alle gerechten die u enkel nog dient op te warmen, zal u hier de nodige 

informatie terugvinden die u nodig heeft om uw gerecht optimaal voor te schotelen.informatie terugvinden die u nodig heeft om uw gerecht optimaal voor te schotelen.



HO OFD GERECHTENHO OFD GERECHTEN
HOOFDGERECHTEN VLEESHOOFDGERECHTEN VLEES
HertenkalffiletHertenkalffilet € 15,90 / pers. € 15,90 / pers.

Filet van hertenkalf met onze heerlijke wildsaus van de chefFilet van hertenkalf met onze heerlijke wildsaus van de chef

WildstoofpotjeWildstoofpotje € 10,50 / pers. € 10,50 / pers.
Stoofpotje van hert, ree en everzwijn, op smaak gebracht met Stoofpotje van hert, ree en everzwijn, op smaak gebracht met 
oesterzwammen, champignons en veenbessenoesterzwammen, champignons en veenbessen

EverzwijnfiletEverzwijnfilet € 12,90 / pers. € 12,90 / pers.
Traag gegaard stukje everzwijnfilet vergezeld van een romige saus met een Traag gegaard stukje everzwijnfilet vergezeld van een romige saus met een 
subtiele smaak van champignons en een vleugje cognacsubtiele smaak van champignons en een vleugje cognac

ParelhoenfiletParelhoenfilet € 10,90 / pers. € 10,90 / pers.
Heerlijk stukje parelhoenfilet met een romig sausje op basis van Heerlijk stukje parelhoenfilet met een romig sausje op basis van 
champignonschampignons

VarkenswangetjesVarkenswangetjes € 9,90 / pers. € 9,90 / pers.
Langzaam gegaard stoofpotje van varkenswangen bereid zoals het hoort Langzaam gegaard stoofpotje van varkenswangen bereid zoals het hoort 
met bruin bier en ambachtelijke mosterdmet bruin bier en ambachtelijke mosterd

Kalkoen in roze pepersausKalkoen in roze pepersaus € 7,80 / pers. € 7,80 / pers.
Zacht gekruide en gebakken kalkoenfiletstukjes in een romige Zacht gekruide en gebakken kalkoenfiletstukjes in een romige 
tomatensaus op basis van roze pepertomatensaus op basis van roze peper

HOOFDGERECHTEN VISHOOFDGERECHTEN VIS
Tongrolletjes in kreeftensausTongrolletjes in kreeftensaus € 15,80 / pers. € 15,80 / pers.

5 versgekookte tongrolletjes in een lekkere kreeftensaus, afgewerkt met 5 versgekookte tongrolletjes in een lekkere kreeftensaus, afgewerkt met 
fijne julienne groentjes en grijze noordzeegarnalenfijne julienne groentjes en grijze noordzeegarnalen

Scampi’s van de chefScampi’s van de chef € 15,30 / pers. € 15,30 / pers.
10 knapperig gebakken scampi’s in een pittig roomsausje, afgewerkt met 10 knapperig gebakken scampi’s in een pittig roomsausje, afgewerkt met 
fijne groentjesfijne groentjes

KabeljauwfiletKabeljauwfilet  € 14,20 / pers.  € 14,20 / pers.
Lekker stukje kabeljauwfilet in een heerlijke kreeftensaus, afgewerkt met Lekker stukje kabeljauwfilet in een heerlijke kreeftensaus, afgewerkt met 
grijze noordzeegarnalengrijze noordzeegarnalen

VisvidéVisvidé € 13,50 / pers. € 13,50 / pers.
Lekker boterkoekje gevuld met een combinatie van zalm, kabeljauw Lekker boterkoekje gevuld met een combinatie van zalm, kabeljauw 
en mosseltjes verwerkt in een kreeftensausje afgewerkt met grijze en mosseltjes verwerkt in een kreeftensausje afgewerkt met grijze 
noordzeegarnalennoordzeegarnalen

Handig om te weten:Handig om te weten:
Op onze website www.keurslagerlode.be bezorgen wij u Op onze website www.keurslagerlode.be bezorgen wij u 

individuele opwarmtips per gerecht.individuele opwarmtips per gerecht.



VERS VLEESVERS VLEES
LAMSVLEESLAMSVLEES
Lamsbout, lamszadel, lamskoteletten, lamsschouder, lamsfilet, lamskroon, lamsragoutLamsbout, lamszadel, lamskoteletten, lamsschouder, lamsfilet, lamskroon, lamsragout

VARKENSVLEESVARKENSVLEES
Varkenswangetjes, varkensgebraad, varkenshaasVarkenswangetjes, varkensgebraad, varkenshaas
Lomo bataillé Duroc (Spaans varkensvlees met een perfecte balans van vetLomo bataillé Duroc (Spaans varkensvlees met een perfecte balans van vet
en vlees waardoor het vlees zeer mals, sappig en smaakvol is)en vlees waardoor het vlees zeer mals, sappig en smaakvol is)

KALFSVLEESKALFSVLEES
Kalfszwezeriken, ossobuco, kalfsgebraad, kalfsfilet, kalfstong, kalfsniertjesKalfszwezeriken, ossobuco, kalfsgebraad, kalfsfilet, kalfstong, kalfsniertjes

KONIJNKONIJN
Heel konijn, konijnenbillen, konijnenfilet, konijnenkoteletten,konijnenfiletrolladeHeel konijn, konijnenbillen, konijnenfilet, konijnenkoteletten,konijnenfiletrollade

GEVOGELTEGEVOGELTE
Kip, kipfilet, kalkoenfilet, kalkoenlapjes, piepkuiken, kalkoen (ontbeendKip, kipfilet, kalkoenfilet, kalkoenlapjes, piepkuiken, kalkoen (ontbeend  //  niet ontbeend)niet ontbeend)

RUNDVLEESRUNDVLEES
Van ons Belgisch wit-blauwe ras:Van ons Belgisch wit-blauwe ras:
Côte à l’osCôte à l’os
Entrecote of Dry Aged entrecoteEntrecote of Dry Aged entrecote
RosbiefRosbief
Filet purFilet pur
ZesribZesrib
Tournedos (met of zonder vet)Tournedos (met of zonder vet)
ChateaubriandChateaubriand
RundstongRundstong
EndvogelEndvogel
Binnenspier (Onglet)Binnenspier (Onglet)
OssenstaartOssenstaart
Gesneden carpaccioGesneden carpaccio

Buitenlands rundvlees:Buitenlands rundvlees:
Black Angus ribeye:Black Angus ribeye:
“Gemarmerd” Schots vlees, met een zeer “Gemarmerd” Schots vlees, met een zeer 
lekkere en krachtige smaak.lekkere en krachtige smaak.
Dry Aged Limousin:Dry Aged Limousin:
Het vlees van Limousin staat bekend voor zijn Het vlees van Limousin staat bekend voor zijn 
intense smaak en kwaliteit en wordt aan-intense smaak en kwaliteit en wordt aan-
bevolen voor zijn dieprode, heel sappig vlees.bevolen voor zijn dieprode, heel sappig vlees.
Dry Aged Maine-Anjou: Dry Aged Maine-Anjou: 
Dit vlees is rijk met vet dooraderd en dus Dit vlees is rijk met vet dooraderd en dus 
vol van smaak.vol van smaak.
Dry Aged Blonde d’Aquitaine:Dry Aged Blonde d’Aquitaine:
Het stevige spierweefsel geeft sappig, Het stevige spierweefsel geeft sappig, 
mager, heel mals en verfijnd vlees.mager, heel mals en verfijnd vlees.
Dry Aged Parthenais:Dry Aged Parthenais:
Fijn en smaakvol vlees dat weinig Fijn en smaakvol vlees dat weinig 
dooraderd is.dooraderd is.



VERS WILDVERS WILD
FAZANT:FAZANT:

Fazant (geheel)Fazant (geheel)
FazantenfiletFazantenfilet

FazantenbillenFazantenbillen

HAAS:HAAS:
Haas (geheel)Haas (geheel)

HazenrugHazenrug
HazenfiletHazenfilet

HazenbillenHazenbillen

KWARTEL:KWARTEL:
Gevuld of niet gevuldGevuld of niet gevuld

PARELHOEN:PARELHOEN:
Parelhoen (geheel)Parelhoen (geheel)

ParelhoenfiletParelhoenfilet

REE:REE:
ReefiletReefilet

ReeragoutReeragout

HERT:HERT:
HertenkalffiletHertenkalffilet

HertenkalfgebraadHertenkalfgebraad
HertenragoutHertenragout

EVERZWIJN:EVERZWIJN:
EverzwijnfiletEverzwijnfilet

EverzwijngebraadEverzwijngebraad
EverzwijnragoutEverzwijnragout

EEND:EEND:
Eend (geheel)Eend (geheel)

EendenborstfiletEendenborstfilet
Gerookte eendenborstGerookte eendenborst

EendenbillenEendenbillen

ROODPOOT PATRIJSROODPOOT PATRIJS

BOSDUIFBOSDUIF

Tip:Tip:
Gebruik bij elk van uw gerechten fond,Gebruik bij elk van uw gerechten fond,

om zo een lekkere saus te creëren:om zo een lekkere saus te creëren:
gevogeltefond, wildfond, runderfond, kalfsfond, lamsfond ( € 3,80 / stuk)gevogeltefond, wildfond, runderfond, kalfsfond, lamsfond ( € 3,80 / stuk)



ONZE KALKOENENONZE KALKOENEN
BabykalkoenBabykalkoen  2 kg = 3- 5 pers.2 kg = 3- 5 pers. € 19,20 / kg € 19,20 / kg

Gevulde kalkoen, ontbeend en gevuld met feestelijke vulling van truffel, Gevulde kalkoen, ontbeend en gevuld met feestelijke vulling van truffel, 
pistachenoten en een vleugje cognacpistachenoten en een vleugje cognac

KerstkalkoenKerstkalkoen € 19,20 / kg € 19,20 / kg
Gevulde kalkoen, ontbeend en gevuld met feestelijke vulling van truffel, Gevulde kalkoen, ontbeend en gevuld met feestelijke vulling van truffel, 
pistachenoten en een vleugje cognacpistachenoten en een vleugje cognac

 2,5 kg: 4 - 6 pers. 2,5 kg: 4 - 6 pers.
 3,5 kg: 6 - 8 pers. 3,5 kg: 6 - 8 pers.
 4,5 kg: 8 -10 pers. 4,5 kg: 8 -10 pers.

Gevulde kalkoenfiletGevulde kalkoenfilet  (vanaf 1 kg)(vanaf 1 kg) € 18,90 / kg € 18,90 / kg
Kalkoenfilet gevuld met feestelijke vulling van truffel, pistachenoten en Kalkoenfilet gevuld met feestelijke vulling van truffel, pistachenoten en 
een vleugje cognaceen vleugje cognac

Uitgebeende kalkoenUitgebeende kalkoen € 21,50 / kg € 21,50 / kg
Verse kalkoen, volledig uitgebeend en niet gevuld, zodat u zelf een Verse kalkoen, volledig uitgebeend en niet gevuld, zodat u zelf een 
vulling kan creëren. Als basis voor uw vulling hebt u bij ons de keuze uit vulling kan creëren. Als basis voor uw vulling hebt u bij ons de keuze uit 
kippengehakt, gemengd gehakt of kalfsgehakt kippengehakt, gemengd gehakt of kalfsgehakt 

GevuldeGevulde  kwartelkwartel  (1 pers.)(1 pers.) € 6,75 / st. € 6,75 / st.
Kwartel ontbeend en feestelijk gevuld met porto en champignonsKwartel ontbeend en feestelijk gevuld met porto en champignons

Gevuld piepkuikenGevuld piepkuiken  (2 pers.)(2 pers.) € 13,30 / st. € 13,30 / st.
Gevuld piepkuiken, ontbeend en feestelijk gevuld met porto en Gevuld piepkuiken, ontbeend en feestelijk gevuld met porto en 
champignonschampignons

Bereidingswijze gevulde kalkoen of kipBereidingswijze gevulde kalkoen of kip
De oven voorverwarmen op 200°C gedurende 10 min.De oven voorverwarmen op 200°C gedurende 10 min.

Strijk de kalkoen in met olijfolie en kruid hem rijkelijk met peper en zout.Strijk de kalkoen in met olijfolie en kruid hem rijkelijk met peper en zout.
Voorzie hem op de bovenzijde van een klontje ‘goede boter’.Voorzie hem op de bovenzijde van een klontje ‘goede boter’.

Plaats de kalkoen, afgedekt met aluminiumfolie in de voorverwarmde oven  Plaats de kalkoen, afgedekt met aluminiumfolie in de voorverwarmde oven  
en zet deze terug op 175°C. Tijdens de laatste 20 min. aluminiumfolie verwijderen en zet deze terug op 175°C. Tijdens de laatste 20 min. aluminiumfolie verwijderen 

en de kalkoen mooi bruin laten braden.en de kalkoen mooi bruin laten braden.
Tip:Tip:

Elke 20 min. de kalkoen overgieten met gevogeltefond om uitdrogen te vermijden.Elke 20 min. de kalkoen overgieten met gevogeltefond om uitdrogen te vermijden.
Hoe de braadtijd berekenen?Hoe de braadtijd berekenen?

De eerste 3 kg van de kalkoen = 2 uren in de oven.De eerste 3 kg van de kalkoen = 2 uren in de oven.
Elke bijkomende 500 g = 20 minuten bijtellen.Elke bijkomende 500 g = 20 minuten bijtellen.
Vb.: een kalkoen van 6 kg = 4 uur in de oven.Vb.: een kalkoen van 6 kg = 4 uur in de oven.

Hoeveel moet een kalkoen wegen?Hoeveel moet een kalkoen wegen?
U mag rekenen op 350 g à 400 g per persoon.U mag rekenen op 350 g à 400 g per persoon.

Vb.: een gevulde kalkoen van 3 kg  = 7 à 8 pers.Vb.: een gevulde kalkoen van 3 kg  = 7 à 8 pers.



SAUZENSAUZEN
KOUDE SAUZENKOUDE SAUZEN € 8,50 / kg € 8,50 / kg
Looksaus  CurrysausLooksaus  Currysaus
Tartaar  CocktailsausTartaar  Cocktailsaus
BBQ-saus  ZigeunersausBBQ-saus  Zigeunersaus
MayonaiseMayonaise

Assortiment koude sauzenAssortiment koude sauzen (+/- 150 g / pers.) (+/- 150 g / pers.)
 assortiment van 6 sausjes, exclusief mayonaise assortiment van 6 sausjes, exclusief mayonaise

WARME SAUZENWARME SAUZEN  € 12,95 / kg  € 12,95 / kg
Pepersaus  BearnaisesausPepersaus  Bearnaisesaus
Champignonsaus  KreeftensausChampignonsaus  Kreeftensaus
Veenbessensaus  Diablosaus (pittig roomsausje met fijne groentjes)Veenbessensaus  Diablosaus (pittig roomsausje met fijne groentjes)
Saus van de chef  Saus van de chef  

FONDSFONDS  € 3,80 / st.  € 3,80 / st.
Artisanale fonds zonder smaakversterkers voor het bereiden van uw sauzen:Artisanale fonds zonder smaakversterkers voor het bereiden van uw sauzen:
GevogeltefondGevogeltefond
WildfondWildfond
RunderfondRunderfond
KalfsfondKalfsfond
LamsfondLamsfond

AARDAPPELGERECHTENAARDAPPELGERECHTEN
Verse aardappelkrokettenVerse aardappelkroketten € 2,90 / 10 st. € 2,90 / 10 st.
Verse amandelkrokettenVerse amandelkroketten € 3,90 / 10 st. € 3,90 / 10 st.
Verse hazelnootkrokettenVerse hazelnootkroketten € 3,90 / 10 st. € 3,90 / 10 st.
AardappelpureeAardappelpuree € 7,00 / kg € 7,00 / kg
AardappelgratinAardappelgratin € 8,00 / kg € 8,00 / kg



GROENTJESGROENTJES
WARME GROENTJESWARME GROENTJES
Appeltje met veenbessenAppeltje met veenbessen € 2,20 / st. € 2,20 / st.

gepocheerd appeltje gevuld met veenbessengepocheerd appeltje gevuld met veenbessen
Peertjes in rode wijnPeertjes in rode wijn € 1,10 / st. € 1,10 / st.

stoofpeertje gepocheerd in rode wijnstoofpeertje gepocheerd in rode wijn
Gebakken witloofGebakken witloof € 10,00 / 4 st. € 10,00 / 4 st.

krokant gebakken witloofstronkjeskrokant gebakken witloofstronkjes
Bereide worteltjesBereide worteltjes € 15,50 / kg € 15,50 / kg
Bereide bloemkoolroosjesBereide bloemkoolroosjes € 15,50 / kg € 15,50 / kg

Warme groentemengelingWarme groentemengeling € 15,50 / kg € 15,50 / kg
Deze mengeling omvat fijne snijboontjes, gegrilde courgette, rode en gele Deze mengeling omvat fijne snijboontjes, gegrilde courgette, rode en gele 
paprika en gegrilde ui.paprika en gegrilde ui.

WARME GROENTESCHOTELWARME GROENTESCHOTEL € 6,50 / pers. € 6,50 / pers.
Gebakken witloof, worteltjes, bloemkool en een warme groentemengeling van Gebakken witloof, worteltjes, bloemkool en een warme groentemengeling van 
fijne snijboontjes, gegrilde courgette, rode en gele paprika en gegrilde uifijne snijboontjes, gegrilde courgette, rode en gele paprika en gegrilde ui

KOUDE GROENTJESKOUDE GROENTJES
AardappelsaladeAardappelsalade € 7,95 / kg € 7,95 / kg
PastasaladePastasalade € 7,50 / kg € 7,50 / kg
Verse groentemixVerse groentemix € 15,50 / kg € 15,50 / kg
LekkerbeksaladeLekkerbeksalade € 18,95 / kg € 18,95 / kg
WitloofslaatjeWitloofslaatje € 15,50 / kg € 15,50 / kg
Tomatenbrunoise met courgetteTomatenbrunoise met courgette € 13,20 / kg € 13,20 / kg
CouscousCouscous € 13,20 / kg € 13,20 / kg

Koude groenteschotel BASISKoude groenteschotel BASIS (+/- 400 g / pers.) € 6,00 / pers. (+/- 400 g / pers.) € 6,00 / pers.
Aardappelsalade, pastasalade, slamix, tomatenbrunoise met courgette, verse Aardappelsalade, pastasalade, slamix, tomatenbrunoise met courgette, verse 
groentemix, gevuld eitje en geraspte worteltjesgroentemix, gevuld eitje en geraspte worteltjes

Koude groenteschotel DELUXEKoude groenteschotel DELUXE (+/- 550 g / pers.) € 7,50 / pers. (+/- 550 g / pers.) € 7,50 / pers.
= BASIS + witloofslaatje, lekkerbeksalade (met noten), couscous= BASIS + witloofslaatje, lekkerbeksalade (met noten), couscous



FEESTELIJK TAFELENFEESTELIJK TAFELEN
GOURMET GOURMET (vanaf 2 pers.) € 10,10 / pers.(vanaf 2 pers.) € 10,10 / pers.

Chipolata, saté, hamburger, kalkoenschnitzel, cordon bleu, steak, Chipolata, saté, hamburger, kalkoenschnitzel, cordon bleu, steak, 
varkenshaas op schotel gepresenteerd.varkenshaas op schotel gepresenteerd.

WILDGOURMET WILDGOURMET (vanaf 2 pers.) € 16,70 / pers.(vanaf 2 pers.) € 16,70 / pers.
Everzwijnfilet, hertenkalffilet, parelhoenfilet, eendenborstfilet, Everzwijnfilet, hertenkalffilet, parelhoenfilet, eendenborstfilet, 
fazantenfilet,konijnenkoteletjes op schotel gepresenteerd.fazantenfilet,konijnenkoteletjes op schotel gepresenteerd.

MEATLOVER STEENGRILL MEATLOVER STEENGRILL (vanaf 2 pers.) € 12,10 / pers. (vanaf 2 pers.) € 12,10 / pers. 
Dry-Aged entrecote, Lomo Duroc, Black Angus rib eye, entrecoteburger, Dry-Aged entrecote, Lomo Duroc, Black Angus rib eye, entrecoteburger, 
lamskotelet op schotel gepresenteerd.lamskotelet op schotel gepresenteerd.

STEENGRILL STEENGRILL (vanaf 2 pers.) € 10,70 / pers.(vanaf 2 pers.) € 10,70 / pers.
Gemarineerde kipfilet, varkenshaas, rundersteak, kalfslapje, Gemarineerde kipfilet, varkenshaas, rundersteak, kalfslapje, 
lamskoteletje, chipolata, breughelspiesje op schotel gepresenteerd.lamskoteletje, chipolata, breughelspiesje op schotel gepresenteerd.

STEENGRILLSTEENGRILL  DELUXE DELUXE (vanaf 2 pers.) € 11,10 / pers.(vanaf 2 pers.) € 11,10 / pers.
Gemarineerde kipfilet, rundersteak, kalfslapje, lamskotelet, pitaburger, Gemarineerde kipfilet, rundersteak, kalfslapje, lamskotelet, pitaburger, 
zalmfilet, scampibrochette op schotel gepresenteerd.zalmfilet, scampibrochette op schotel gepresenteerd.

FONDUE FONDUE (vanaf 2 pers.) € 9,10 / pers.(vanaf 2 pers.) € 9,10 / pers.
2 stukjes kip, 2 varkensblokjes, 2 runderblokjes, 2 soorten kalfsballetjes, 2 stukjes kip, 2 varkensblokjes, 2 runderblokjes, 2 soorten kalfsballetjes, 
2 minispekvinkjes, 1 baconrolletje, 2 chipolata’s op schotel gepresenteerd.2 minispekvinkjes, 1 baconrolletje, 2 chipolata’s op schotel gepresenteerd.

JUNIOR GRILLJUNIOR GRILL (voor de kinderen) (vanaf 2 pers.) € 4,30 / pers. (voor de kinderen) (vanaf 2 pers.) € 4,30 / pers.
Kipfilet, hamburger, chipolata op schotel gepresenteerd.Kipfilet, hamburger, chipolata op schotel gepresenteerd.

!NIEUW! !NIEUW! VEGETARISCHE GOURMET VEGETARISCHE GOURMET (vanaf 2 pers.) € 11,50 / pers.(vanaf 2 pers.) € 11,50 / pers.
Groenteburger, vegetarische burger, 3 verschillende soorten veggie Groenteburger, vegetarische burger, 3 verschillende soorten veggie 
balletjes (tomaat-mozzarella, curry, pesto) op schotel gepresenteerd.balletjes (tomaat-mozzarella, curry, pesto) op schotel gepresenteerd.

BAKGROENTESCHOTELBAKGROENTESCHOTEL (vanaf 4 pers.) € 4,50 / pers. (vanaf 4 pers.) € 4,50 / pers.
(Super lekker om samen met uw stukjes vlees te bakken op de plaat of om (Super lekker om samen met uw stukjes vlees te bakken op de plaat of om 
uw pannetjes mee te vullen)uw pannetjes mee te vullen)
reepjes rode en groene paprika, gesneden Parijse champignons, reepjes rode en groene paprika, gesneden Parijse champignons, 
gemarineerde krielaardappeltjes, bakje gemalen kaasgemarineerde krielaardappeltjes, bakje gemalen kaas



BUFFET TENBUFFET TEN
KAASSCHOTELKAASSCHOTEL (vanaf 4 pers.) (vanaf 4 pers.)
 Alles voorzien van garnituur en bijhorende gedroogde vruchten. Alles voorzien van garnituur en bijhorende gedroogde vruchten.
Als voorgerecht/dessert (150 g / pers.) € 11,90 / pers.Als voorgerecht/dessert (150 g / pers.) € 11,90 / pers.
Als hoofdgerecht (300 g / pers.) € 13,90 / pers.Als hoofdgerecht (300 g / pers.) € 13,90 / pers.

CHARCUTERIESCHOTELCHARCUTERIESCHOTEL (vanaf 4 pers.) € 8,90 / pers. (vanaf 4 pers.) € 8,90 / pers.
Een waaier van fijne vleeswaren en salades, bestaande uit: gebraden Een waaier van fijne vleeswaren en salades, bestaande uit: gebraden 
rosbief, fijn sneetje seizoenspaté met bijhorende confituur, parmaham, rosbief, fijn sneetje seizoenspaté met bijhorende confituur, parmaham, 
sopressa, beenham, kippenwit, pain d’ardenne, frikadellenkoek met sopressa, beenham, kippenwit, pain d’ardenne, frikadellenkoek met 
kriekjes en 3 salades.kriekjes en 3 salades.

KOUDKOUD  BUFFETBUFFET (vanaf 4 pers.) € 18,50 / pers. (vanaf 4 pers.) € 18,50 / pers.
Gevulde tomaat met grijze garnaalsalade, gebraden rosbief en Gevulde tomaat met grijze garnaalsalade, gebraden rosbief en 
varkensgebraad met selderslaatje, parmaham met meloen, gevulde perzik varkensgebraad met selderslaatje, parmaham met meloen, gevulde perzik 
met tonijn, gebakken balletjes met kriekjes en gebraden kippenkluifjesmet tonijn, gebakken balletjes met kriekjes en gebraden kippenkluifjes
All-in met koude groenteschotel en sauzen (look, cocktail, tartaar)All-in met koude groenteschotel en sauzen (look, cocktail, tartaar)

Vrijblijvend:Vrijblijvend: supplement gepocheerde zalm  € 3,00 / pers. supplement gepocheerde zalm  € 3,00 / pers.

KOUDKOUD  BUFFETBUFFET  SUBLIEM SUBLIEM (vanaf 4 pers.) € 24,50 / pers.(vanaf 4 pers.) € 24,50 / pers.
Gevulde tomaat met grijze garnaalsalade, gerookte zalm met bijhorende Gevulde tomaat met grijze garnaalsalade, gerookte zalm met bijhorende 
dressing, gebraden rosbief en varkensgebraad met selderslaatje, dressing, gebraden rosbief en varkensgebraad met selderslaatje, 
parmaham met meloen, eendenmousse met porto, terrine van wildpastei parmaham met meloen, eendenmousse met porto, terrine van wildpastei 
met bijhorende confituur, gebraden kippenkluifjes, scampibrochetje met bijhorende confituur, gebraden kippenkluifjes, scampibrochetje 
en gebakken balletjes met kriekjes. All-in met koude groenteschotel en en gebakken balletjes met kriekjes. All-in met koude groenteschotel en 
sauzen (look, cocktail, tartaar)sauzen (look, cocktail, tartaar)

Vrijblijvend:Vrijblijvend: supplement gepocheerde zalm € 3,00 / pers. supplement gepocheerde zalm € 3,00 / pers.

Opgelet: Aangezien onze buffetten dagvers worden belegd, Opgelet: Aangezien onze buffetten dagvers worden belegd, 
kunnen deze schotels vanaf 12u. opgehaald worden.kunnen deze schotels vanaf 12u. opgehaald worden.

EEN LEKKERE AFSLUITEREEN LEKKERE AFSLUITER
ChocomousseChocomousse € 1,80 / st. € 1,80 / st.
RijstpapRijstpap € 1,50 / st. € 1,50 / st.
Rijstpap met kriekjesRijstpap met kriekjes € 1,80 / st. € 1,80 / st.
Huisbereide speculaasmousseHuisbereide speculaasmousse  € 2,00 / st.  € 2,00 / st.
ChocolademoelleuxChocolademoelleux € 2,80 / st. € 2,80 / st.
Tarte Tatin met appelTarte Tatin met appel € 3,50 / st. € 3,50 / st.
 Subtiel gekaramelliseerde appel met karamel en bladerdeeg. Subtiel gekaramelliseerde appel met karamel en bladerdeeg.
 Heerlijk in combinatie met een bolletje vanille-ijs Heerlijk in combinatie met een bolletje vanille-ijs



WIJNENWIJNEN
LES HAUTS DE LALANDELES HAUTS DE LALANDE
CHARDONNAY/VIOGNIER/CHASSAN – 2016CHARDONNAY/VIOGNIER/CHASSAN – 2016 € 9,90 / st. € 9,90 / st.
Een Franse wijn met een mooie witgele kleur en aroma’s van bloemen en Een Franse wijn met een mooie witgele kleur en aroma’s van bloemen en 
abrikozen. Deze wijn heeft 6 maanden in eiken vaten gelegen. Een vlot drinkende abrikozen. Deze wijn heeft 6 maanden in eiken vaten gelegen. Een vlot drinkende 
wijn met een mooie structuur en afdronk. Geschikt om zo te drinken maar ook wijn met een mooie structuur en afdronk. Geschikt om zo te drinken maar ook 
om te schenken bij visgerechten, gevogelte of kazen.om te schenken bij visgerechten, gevogelte of kazen.

BIS BY BISCAYE – SYRAH – 2015BIS BY BISCAYE – SYRAH – 2015 € 8,00 / st. € 8,00 / st.
Een heerlijke droge fruitige rosé. Je ruikt bloemen, frambozen en aardbeien. Dit Een heerlijke droge fruitige rosé. Je ruikt bloemen, frambozen en aardbeien. Dit 
is mooi spetterend met een mild droge smaak. Hij is opwekkend in balans en is mooi spetterend met een mild droge smaak. Hij is opwekkend in balans en 
heel aangenaam. Past bij visgerechten of pasta, maar ook als glas op zich.heel aangenaam. Past bij visgerechten of pasta, maar ook als glas op zich.

LES HAUTS DE LALANDELES HAUTS DE LALANDE
Petit Verdot/Merlot/Cabernet Sauvignon/Syrah – 2016 € 9,90 / st.Petit Verdot/Merlot/Cabernet Sauvignon/Syrah – 2016 € 9,90 / st.
Een Franse rode wijn met een goede structuur. Aroma’s van donker fruit in Een Franse rode wijn met een goede structuur. Aroma’s van donker fruit in 
combinatie met de versmolten tannines en geïntegreerd hout. Deze wijn heeft 6 combinatie met de versmolten tannines en geïntegreerd hout. Deze wijn heeft 6 
maanden gerijpt op nieuwe eiken vaten. Geschikt bij rood vlees en zachte kazen, maanden gerijpt op nieuwe eiken vaten. Geschikt bij rood vlees en zachte kazen, 
maar ook als glas op zich.maar ook als glas op zich.

CHÂTEAU CONDATCHÂTEAU CONDAT
MERLOT/CABERNET FRANC/CABERNET SAUVIGNON – 2015MERLOT/CABERNET FRANC/CABERNET SAUVIGNON – 2015 € 27,00 / st. € 27,00 / st.
Een Franse wijn met een fluwelig karakter en een goede structuur. Kan zeer lang Een Franse wijn met een fluwelig karakter en een goede structuur. Kan zeer lang 
worden bewaard. De wijn heeft een kersenrode kleur met een mooie violette schijn. Hij worden bewaard. De wijn heeft een kersenrode kleur met een mooie violette schijn. Hij 
heeft een zeer expressief boeket met toetsen van vanille en mooi rijp bessenfruit. De heeft een zeer expressief boeket met toetsen van vanille en mooi rijp bessenfruit. De 
tannines zijn fijn en rijp met in de finale een verfijnde houttoets. De eerste jaren past tannines zijn fijn en rijp met in de finale een verfijnde houttoets. De eerste jaren past 
de wijn perfect bij charcuterie, lichtere vleesgerechten en gevogelte. Op latere leeftijd is de wijn perfect bij charcuterie, lichtere vleesgerechten en gevogelte. Op latere leeftijd is 
deze wijn ideaal om te schenken bij gegrild vlees, entrecote en stevige kazen.deze wijn ideaal om te schenken bij gegrild vlees, entrecote en stevige kazen.

CHATEAU DES TOURELLES – LALANDE DE POMEROL – 2013CHATEAU DES TOURELLES – LALANDE DE POMEROL – 2013 € 19,00 / st. € 19,00 / st.
Mooie robijnrode wijn. Goede complexiteit en is niet te zwaar. In de neus treft Mooie robijnrode wijn. Goede complexiteit en is niet te zwaar. In de neus treft 
men donker fruit (pruimen). In de smaak komt deze terug met laurier, kruiden men donker fruit (pruimen). In de smaak komt deze terug met laurier, kruiden 
en wat leer. De wijn heeft 12 maanden gerijpt op nieuw Frans eiken en geeft en wat leer. De wijn heeft 12 maanden gerijpt op nieuw Frans eiken en geeft 
de wijn een vleug vanille en zachtheid aan de afdronk. Heerlijk als aperitief of de wijn een vleug vanille en zachtheid aan de afdronk. Heerlijk als aperitief of 
begeleider van gegrild roodvlees, hazenbout, konijn of harde kazen.begeleider van gegrild roodvlees, hazenbout, konijn of harde kazen.

CANTINA DI MONTEFIASCONE  - CAVEAU EST! EST!! EST!!!CANTINA DI MONTEFIASCONE  - CAVEAU EST! EST!! EST!!! € 14,30 / st. € 14,30 / st.
Smaak: Hartig, zachte, ronde volle smaak, met rijpe appel en zachte na-dronk.Smaak: Hartig, zachte, ronde volle smaak, met rijpe appel en zachte na-dronk.
Gastronomische combinaties: Antipasti’s op basis van wit vlees, weekdieren/vis, Gastronomische combinaties: Antipasti’s op basis van wit vlees, weekdieren/vis, 
pasta’s of risotti’s op basis van vis.pasta’s of risotti’s op basis van vis.

MONTANELLOMONTANELLO € 15,10 / st. € 15,10 / st.
Smaak: Soepel en fruitig van smaak met een vleugje eikenhout.Smaak: Soepel en fruitig van smaak met een vleugje eikenhout.
Gastronomische combinaties: Antipasti’s op basis van wit vlees, weekdieren/vis, Gastronomische combinaties: Antipasti’s op basis van wit vlees, weekdieren/vis, 
pasta’s of risotti’s op basis van vis.pasta’s of risotti’s op basis van vis.



HUUR EN WAARB ORGHUUR EN WAARB ORG
TOESTEL: TOESTEL: Bakplaat voor steengrill of gourmet Bakplaat voor steengrill of gourmet 
• waarborg € 25,00 / toestel• waarborg € 25,00 / toestel
• huur € 7,00 / toestel• huur € 7,00 / toestel

WAARBORG BORDEN / GLAASJESWAARBORG BORDEN / GLAASJES
Koude voorgerechten € 5,00 / bordKoude voorgerechten € 5,00 / bord
Amuseglaasjes € 2,00 / glaasjeAmuseglaasjes € 2,00 / glaasje
Tapasbord € 5,00 / bordTapasbord € 5,00 / bord

BIJ  HET BESTELLENBIJ  HET BESTELLEN
Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en de nodige aandacht aan uw Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en de nodige aandacht aan uw 
bestelling te kunnen besteden, vragen wij u beleefd uw bestelling 5 dagen bestelling te kunnen besteden, vragen wij u beleefd uw bestelling 5 dagen 

voor kerst en nieuwjaar door te geven.voor kerst en nieuwjaar door te geven.
Wij werken al onze producten netjes af. Wij werken al onze producten netjes af. 

Hierdoor zijn wij genoodzaakt een waarborgHierdoor zijn wij genoodzaakt een waarborg
te vragen voor onze schotels, porseleinen potjes en toestellen. te vragen voor onze schotels, porseleinen potjes en toestellen. 

Deze borg ontvangt u uiteraard volledig terug bij in goede staat Deze borg ontvangt u uiteraard volledig terug bij in goede staat 
afleveren van deze goederen.afleveren van deze goederen.

Alvast bedankt voor uw begrip.Alvast bedankt voor uw begrip.
Wij zorgen graag het hele jaar door voor u, met ons eerste keuze Wij zorgen graag het hele jaar door voor u, met ons eerste keuze 

kwaliteitsvlees, onze eigenbereide charcuterieproducten en salades, kwaliteitsvlees, onze eigenbereide charcuterieproducten en salades, 
onze traiteurdienst en nog zoveel meer.onze traiteurdienst en nog zoveel meer.

Dit met de breedste glimlach en de grootste inzet.Dit met de breedste glimlach en de grootste inzet.
Is alles in orde vertel het verder, zijn er problemen vertel het ons.Is alles in orde vertel het verder, zijn er problemen vertel het ons.

KWALITEIT, ELKE DAG OPNIEUW.KWALITEIT, ELKE DAG OPNIEUW.
Lode, Ange en het ganse keurslagersteamLode, Ange en het ganse keurslagersteam

! LET OP ! ! LET OP ! 
Bestellen kan enkel in de winkel of telefonisch,Bestellen kan enkel in de winkel of telefonisch,

bestellingen via email of facebook kunnen NIET aangenomen worden.bestellingen via email of facebook kunnen NIET aangenomen worden.



OPENINGSUREN:
Maandag 16 december: Open van 8u00 – 12u30 & 13u30 – 18u00
Dinsdag 17 december: Open van 8u00 – 12u30 & 13u30 – 18u00
Woensdag 18 december: Open van 8u00 – 12u30 
Donderdag 19 december: Gesloten
Vrijdag 20 december: Open van 8u00 – 12u30  & 13u30 – 18u00
Zaterdag 21 december: Doorlopend open van 8u00 – 18u00
Zondag 22 december: Open van 8u00 – 12u30

Maandag 23 december: Gesloten
Dinsdag 24 december: Doorlopend open van 8u00 – 15u00
Woensdag 25 december: Gesloten (Bestellingen afhalen tussen 10u00 - 11u00)
Donderdag 26 december: Gesloten
Vrijdag 27 december: Open van 9u00 – 12u30 & 13u30 – 18u00 
Zaterdag 28 december: Doorlopend open van 8u00 – 18u00
Zondag 29 december: Open van 8u00 – 12u30

Maandag 30 december: Gesloten
Dinsdag 31 december: Doorlopend open van 8u00 – 15u00
Woensdag 1 januari: Gesloten
Donderdag 2 januari: Gesloten
Vrijdag 3 januari: Open van 9u00 – 12u30 & 13u30 – 18u00
Zaterdag 4 januari: Doorlopend open van 8u00 – 18u00
Zondag 5 januari: Open van 8u00 – 12u30

PUTSEBAAN 2 - 2040 ZANDVLIET
03 568 61 00


