FEESTEN DOEN WE SAMEN

2018-2019

APERITIEFHAPJES
TAPASSCHOTELS
Aperitiefschotel klassiek (verkrijgbaar vanaf 4 p.) 1010
€ 8,00/p.
Jonge kaas, fijnkostsalami, groene olijven, gedroogde tomaten, ansjovis,
2 verschillende tapenades, grillworst, bistro, kerstomaatjes, toastjes
Breughelplank (verkrijgbaar vanaf 4 p.) 4000
Gerookte boerenham, jonge kaas, droge worst, vleesbrood,
hoofdvlees, ouderwetse paté, ovenspek, witte worst, bloedworst

€ 6,00/p.

Tapasschotel groot (verkrijgbaar vanaf 4 p.) 1050
€ 13,25/p.
Zwarte olijven, koningsolijven, gedroogde tomaatjes, ansjovis (gemarineerd en
gerookt), apero rolmops, peppadew met roomkaas, 3 verschillende tapenades,
Italiaanse ham, chorizo, pancetta, parmasalami, parmesansalami, filetsalami,
spaanse kruidensalami, saltufo, geitenkaasje gandaham, kaas met Italiaanse
kruiden, grissini en koekjes
Tapasschotel klein (verkrijgbaar vanaf 4 p.) 6002
€ 8,50/p.
Koningsolijven en zwarte olijven, gedroogde tomaten, fijnkostsalami, kaas,
ansjovis, gerookte ansjovis, apero rolmops, 2 soorten tapenades, grissini en
koekjes
Zuiderse charcuterieplank (verkrijgbaar vanaf 4 p.) 4001
€ 5,00/p.
Italiaanse ham, saltufo, pancetta, parmasalami, filet salami extra fijn gesneden
(100 gr/p.)

»»»» Ruim assortiment tapas in de winkel verkrijgbaar
FEESTELIJKE GLAASJES
Glaasje garnaal 1051
Glaasje met gerookte zalm en kruidenkaas 1054
Glaasje met scampi 1049
Glaasje carpaccio van rosbief 1301
Glaasje pastasalade 1297
s
Food taste u
Glaasje tomaat mozzarella 1048
en yo
Glaasje Gandasnippers met meloen 1056
better wh
our
it
eat it w h y

‘

family ’
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€ 1,95/st.
€ 1,75/st.
€ 1,95/st.
€ 1,75/st.
€ 1,50/st.
€ 1,75/st.
€ 1,75/st.

OVENSCHAALTJES
Geitenkaasje met gekarameliseerde appel 3121
Scampi met fettucini van fijne groentjes 2895
Mini gratin van coquille Saint-Jacques 1059
Kabeljauw op wijze van de chef 1060
Zalm met tomaat en mozzarella 1061
Mini visschelp 2983

€ 2,75/st.
€ 2,50/st.
€ 2,75/st.
€ 2,95/st.
€ 2,95/st.
€ 2,50/st.

OVENHAPJES
Mini ovenhapjes ham/kaas 1064
Mini worstenbroodje (eigen bereiding)
Mini bruchetta 2976
Mini pizza 6005
Apero kippenboutje 906
Mini burgertje 6016

€ 1,00/st.
€ 1,00/st.
€ 1,25/st.
€ 1,00/st.
€ 0,50/st.
€ 1,25/st.

2556

SOEPEN
Tomatensoep met balletjes 1070
Aspergeroomsoep 1071
Pompoensoep van het huis 1076
Boschampignonsoep 1079
Witloofsoep 4006

€ 5,50/l
€ 6,50/l
€ 6,50/l
€ 6,50/l
€ 6,50/l

VOORGERECHTEN
KOUDE VOORGERECHTEN

Duet van gerookte en gemarineerde zalm van de chef 1057
Verse rundscarpaccio van het huis 1080
Garnalen / zalmcocktail 1085
Frisse salade met tomaat en buffelmozzarella 4888

€ 8,50/p.
€ 7,50/p.
€ 9,50/p.
€ 8,50/p.

WARME VOORGERECHTEN
Kaaskroketten 568
Garnaalkroketten 567
Tongrolletjes met zalm in een zacht kreeftensausje 1091
Scampi’s in een kruidig sausje met fettucini en fijne groentjes
Kort gebakken zalm in een zachte mosterdsaus 1090
Schartongfiletjes met fijne groentjes 1089
Gratin van coquilles op een bedje van prei 6026

1092

€ 1,45/st.
€ 2,25/st.
€ 8,75/p.
€ 8,50/p.
€ 8,95/p.
€ 9,95/p.
€ 12,95/p.
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HOOFDGERECHTEN
VIS (ALL-IN)
Duet van zalm en kabeljauw in een zachte mosterdsaus 20/2623
Tongrolletjes met zachte kreeftensaus (6 st./p.) 21/1100
Noordzeevispannetje (zalm, tongrolletje, scampi, coquille, kabeljauw) 24/1102
Scampi’s op wijze van de chef (12 st./p.) 22/2068
Gratin van kabeljauw met zuiderse aardappeltjes 99/3122

€ 25,95/p.
€ 19,95/p.
€ 21,95/p.
€ 21,95/p.
€ 21,95/p.

Onze hoofdgerechten zijn steeds voorzien van een warme groentenkrans vis of vlees
en keuze uit verse aardappelkroketjes, puree of gratin dauphinois
Indien u zonder groenten en aardappelen wenst te bestellen mag u € 7,75 in mindering brengen.

VLEES (ALL-IN)
Varkenswangetjes op wijze van de chef 2/2703
Orloff van het huis 3/2708
Ardens gebraad met bordelaisesaus 5/2714
Gemarineerd varkenshaasje met portoroomsausje en veenbesjes 8/2723
Varkenshaasje met boursin 9/2726
Italiaans varkenshaasje met mascarpone en zuiderse gratin 100/5124

€ 19,05/p.
€ 18,25/p.
€ 14,95/p.
€ 16,95/p.
€ 18,75/p.
€ 18,75/p.

BEENHAM VAN DE CHEF (ALL-IN)
Feestelijke beenham met Provençaalse saus en champignonsaus,
warme groentjes en kroketjes 7/2720
Feestelijke beenham met Provençaalse saus en champignonsaus,
koude groentjes en frietjes 78/2720

€ 15,25/p.
€ 12,85/p.

SPITBURGER OF BROODJE BEENHAM € 10,50/p.

NIEUW!
103
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(ideaal voor uw verjaardagsfeest, geboortereceptie,
gezellig samenzijn)
Wij voorzien 2 ovenkoeken per persoon, 250 gr beenham
(vacuum verpakt) om makkelijk te verwarmen, sla, tomaat,
wortel, honingmosterd dressing en cocktailsaus.

WILD EN GEVOGELTE
Kalkoengebraad in romige champignonsaus 4/2711
Kerstkalkoenrollade met porto-veenbesjessaus, champignons 12/6031
Parelhoenfilet op vel gebakken met lekkere druivensaus 11/2732
Hertenkalffilet Grand Veneur 13/5738

€ 15,05/p.
€ 16,25/p.
€ 19,80/p.
€ 28,50/p.

KALFSVLEES
Kalfsgebraad fine champagne en bieslook 16/2717

€ 19,80/p.

Kids menu
Balletjes in tomatensaus 58
met puree, frietjes of 4 kroketjes
(+ extra verrassing)
€ 6,95/p.
Vol au vent 60
met puree, frietjes of 4 kroketjes
(+ extra verrassing)
€ 7,95/p.
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FEESTMENU 1

(50)

4 huisbereide hapjes
•
Tomatenroomsoepje met balletjes
•
Tongrolletjes met zalm in een zacht kreeftensausje
•
Kalkoengebraad in romige champignonsaus met
groentenkrans en kroketjes
€ 29,30/p.

FEESTMENU 2

(51)

4 huisbereide hapjes
•
Aspergeroomsoepje
•
Kort gebakken zalm in zachte mosterdsaus
•
Varkenshaasje met veenbesjes-portosaus,
met groentenkrans en kroketjes
€ 31,30/p.

FEESTMENU 3
4 huisbereide hapjes
•
Witloofsoepje
•
Carpaccio van het huis
•
Noordzeevispannetje
€ 35,30/p.

(70)

KOUDE BUFFETTEN

O
SPEC NZE
IALIT
E

IT!

Verzorgde koude schotels verkrijgbaar vanaf 4 personen.
Onze koude buffetten zijn steeds vergezeld van een ruim assortiment koude
groentjes, koude aardappeltjes of pastasalade en koude sauzen.
Tijdens de eindejaarsperiode van 19/12 tot 22/01 is er de keuze tussen feestbuffet
of koude schotel tomaat garnaal (dit om praktische redenen).
De rest van het jaar is alles verkrijgbaar

KOUDE SCHOTELS
Koude vleesschotel 30 (NIET verkrijgbaar tijdens de eindejaarsdagen)
8 soorten van de fijnste charcuterie, gebakken kippenboutjes

»» Koude vleesschotel met tomaat garnaal 31

€ 15,25/p.

(WEL verkrijgbaar tijdens de eindejaarsdagen)

6 soorten van de fijnste charcuterie, gebakken kippenboutjes,
€ 19,00/p.
gevulde tomaat met garnaal, perzik met tonijn, eitje met krab, groentjes,
aardappeltjes en pasta

»» Feestbuffet 79 ( WEL verkrijgbaar tijdens de eindejaarsdagen)

€ 29,95/p.
Ham en asperges, gandaham met meloen, kippenwit van het huis, rosbief,
varkensgebraad, salami, gestoomde en gerookte zalm, gebakken scampi,
tongrolletje, coquille, gerookte heilbot, gerookte forel, tomaat garnaal,
eitje met krab, perzik met tonijn, groentjes, aardappeltjes en pasta

Buffet royal 32 (NIET verkrijgbaar tijdens de eindejaarsdagen)
Ham met asperges, gandaham met meloen, gebraden rosbief,
kippenboutje, gestoomde en gerookte zalm, gerookte paling,
gerookte heilbot, gevuld eitje, tomaat garnaal, perzik met tonijn

€ 28,50/p.

Visfestijn 33 (NIET verkrijgbaar tijdens de eindejaarsdagen)
€ 29,95/p.
Gestoomde en gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte paling en gerookte
forel, gemarineerde zalm, 2 coquilles, 2 gamba’s, scampi brochetje, kabeljauw
met pesto, tongrolletje, perzik met tonijn, gevuld eitje, tomaat garnaal, vissalade
Breughelschotel 34 (NIET verkrijgbaar tijdens de eindejaarsdagen)
€ 16,95/p.
Ruim assortiment aan huisbereide en ambachtelijke producten (uit de tijd van toen).
Bloedworst, witte pens, hoofdvlees, paté, gerookte en gekookte ham, vleesbrood,
kippenboutje, mosterdspek, paterskaas, droge worst, koude groentjes en
aardappeltjes, mosterd.
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CHARCUTERIE- EN KAASSCHOTELS
Onze charcuterie- en kaasschotels zijn steeds voorzien van vers fruit en zijn garnituren.
€ 9,95/p.
Vlaamse broodmaaltijd 1191 (verkrijgbaar tijdens de eindejaarsdagen)
Heerlijke charcuterieschotel met traditioneel beleg waaronder gekookte ham,
jonge kaas, Brie, préparé, vleessalade, gehakt, krabsalade, kippenwit met tuinkruiden, boerenham, fijnkostsalami en vleesbrood van het huis, Paterskaas
versierd met fruit (geen brood voorzien)
Mediterraanse broodmaaltijd 6066 (verkrijgbaar tijdens de eindejaarsdagen) € 17,95/p.
Verschillende soorten mediterraans brood, zuiderse specialiteiten waaronder
pancetta, Italiaanse ham, Spaanse salami, saltufo, chorizo, parma salami,
pp er!
carpaccio van rosbief en van kip, verschillende kazen, tapenades en zomer to
aangepaste garnituren
Kaasplank als hoofdgerecht 1170 (verkrijgbaar tijdens de eindejaarsdagen)
€ 13,95/p.
Ruim assortiment Belgische, Franse en zuiderse kazen, vers fruit en aangepaste
garnituren (300 gr/p.)
Kaasplank als dessert 2150 (verkrijgbaar tijdens de eindejaarsdagen)
Ruim assortiment Belgische, Franse en zuiderse kazen, vers fruit en
aangepaste garnituren (175 gr/p.)

VERRASSINGSBROOD

€ 9,95/p.

(NIET verkrijgbaar op 24/12, 25/12, 31/12 en 1/1)

KLASSIEK 1186
8 broodjes per persoon gepresenteerd op plateaus zonder groentjes
LUXE 1187
8 broodjes per persoon gepresenteerd op plateaus met groentjes

€ 8,00/p.

€ 10,00/p.

BROODJES VAN HET HUIS 1196
€ 12,75/p.
8 ovenkoekjes belegd met de fijnste charcuterie en gepaste garnituur:
rosbief carpaccio, tonijn met rode pesto, grijze garnaalsalade, gerookte zalm
met petrella, Brie met honing en nootjes, breydelnootham, gandaham met
meloen gepresenteerd op houten plank en versierd met vers fruit
8

BESTE

L TIJD
IG,
beperkt
aantal
toestell
en!

COWBOYSTEAK
€ 17,95/p.
ONZE SPECIALITEIT
Ideaal om uw gasten te ontvangen: superlekker, eenvoudig, brengt leuke
en gezellige sfeer, 100% tijd om met uw gasten door te brengen en niet
in de keuken te staan.
Cowboysteak 52
2 steaks p.p. + mooi assortiment koude groentjes, frietjes of krielaardappeltjes voor de oven, 2 koude en 2 warme sausjes, kruidenboter.
(Plank en brandpasta inbegrepen)
Alternatief: kip of scampi

Waarborg planken en plateaus

€ 20,00/p.

(alles moet proper terug gebracht worden)

Cowboysteak KIDS 53
€ 9,50/kind
Idem maar 1 steak per kind
(om praktische redenen niet verkrijgbaar tijdens de feestdagen)
Indien extra brandpasta gewenst

€ 5,00/liter
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FUN FOOD
l

NIEUW!

BURGERPARTY 101
€ 15,95/p.
Jullie gasten bakken zelf de burgertjes op een teppan
yaki plaat of gourmetplaat en gebruiken de garnituren
naar keuze!

2 mini kalfsburgers, 2 mini hamburgers, 2 mini varkensburgers, mini beenham
7 mini burgerbroodjes per persoon (zowel bruin als wit)
Garnituren: sla, tomatenschijfjes, augurk, gegrilde ajuintjes, kaas, gerookt spek,
ketchup, cocktailsaus, Spaanse saus, exotische saus

TEPPAN YAKI
Gebruik de speciale bakplaat en geniet van deze fijnproeversschotel!
Deze Japanse bakwijze maakt geen gebruik van vetten of olie. BESTEL TIJDIG!
Teppan yaki 1171
€ 16,00/p.
Gevarieerd assortiment vlees en vis: rundslapje, kippenreepjes, spiesje van
varken, gekruid burgertje, kippenlapje, chipolata, cordon bleutje,
lamskoteletje, verse zalm, verse coquille, scampispiesje, tongfiletje
Teppan yaki sausjes warm en koud 6067
Exotische saus, Spaanse saus, ketjap saus, sweet en sour

€ 1,50/p.

Warme teppan yaki groenten 1172
€ 5,95/p.
Gevarieerde schotel met roerbakgroentjes, waaronder paprika, wortel,
courgette, sojascheuten, mange tout boontjes, kerstomaatjes, bloemkool
en broccoli, champignons, pijpajuin, enz...
Koude groenten 2606
Teppan yaki aardappel (kriel, mie en rijst 100 gr/p.)
Teppan yaki warme groenten all-in 40
Teppan yaki koude groenten all-in 41
Huur teppan yaki toestel 3535
Waarborg
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5022

€ 4,50/p.
€ 2,50/p.
€ 25,95/p.
€ 24,50/p.
€ 5,00/st.
€ 40,00/st.

GOURMET

‘ Samen eten is olie
dschap ’

voor de vrien

Feestelijke gourmet 1173
biefstukje, varkenshaasje, hamburgertje, worstje, cordon bleutje,
brochetje, kipfiletje, sneetje Ardeens gebraad en ei met spek
Feestelijke gourmet all-in 42
Feestelijke gourmet + koude groentjes + krieltjes of aardappelsalade
+ koude sausjes

€ 9,95/p.

€ 17,85/p.

Fijnproeversgourmet 1185
€ 10,95/p.
Biefstukje, Ardeens gebraad, lamskoteletje, cordon bleutje, brochetje,
kipfiletje met spek, worstje, gyros en hamburgertje
Fijnproeversgourmet all-in 43
€ 18,85/p.
Fijnproeversgourmet + koude groentjes + krieltjes of aardappelsalade
+ koude sausjes
Fitnessgourmet (light) 4003 (verkrijgbaar in december en januari)
Gourmet met kip en rund: kip-kaasburgertje, kippenworstje,
rundsburgertje, kippenlapje, biefstukje, kalkoenbrochetje,
kip cordon-bleutje, kipgyros, kippenvinkje

€ 12,50/p.

Fitnessgourmet all-in 102
Fitnessgourmet + koude groentjes + krieltjes of aardappelsalade
+ koude sausjes

€ 20,40/p.

Steengrill of gourmet glutenvrij 1185
Biefstukje, brochetje, varkenshaasje, kipfilet met spek, rundsburger,
mini-chipolata, gevuld varkenslapje, kippenreepjes en lamskoteletje

€ 10,95/p.

(hierbij werken we zonder chapelures en zonder glutenhoudende marinades)

Steengrill of gourmet glutenvrij all-in 95
Steengrill + koude groentjes + krieltjes + koude sausjes

€ 18,85/p.

Kindergourmet 1175
Schnitzeltje, worstje, kipfiletje, kaasburgertje

€ 5,50 /p.

Kindergourmet all-in 89
Kindergourmet + kids koude groentjes + frietjes + verrassing

€ 9,95 /p.

11

FONDUE
(400 gr vlees per persoon)

‘ Food • Friends • Fun

’

Feestelijke fondue 1177
€ 9,00/p.
Rundsvlees, varkensvlees, kip en een ruim assortiment balletjes en worstjes
Feestelijke fondue all-in 44
Feestelijke fondue + groentjes + aardappel + koude sausjes

€ 16,40/p.

Feestelijke fondue gemarineerd 1178
€ 9,50/p.
Rundsvlees, varkensvlees, kip en een ruim assortiment balletjes en worstjes
Feestelijke fondue gemarineerd all-in 45
€ 16,90/p.
Feestelijke fondue gemarineerd + groentjes + aardappel + koude sausjes
Kinderfondue 1181

€ 4,95/p.

Kinderfondue all-in 90
Kinderfondue + kids koude groentjes + frietjes + verrassing

€ 9,50/p.

12 extra fondue balletjes in een doosje 4008
12 extra fondue worstjes in een doosje 4012

WOK

€ 2,00/12 st.
€ 2,00/12 st.

(NIET verkrijgbaar tijdens de eindejaarsdagen)

Voorgerecht 1182
€ 5,50/p.
Scampi’s
Hoofdgerecht 1183
€ 12,95/p.
Exotische kippenreepjes, varkensreepjes, runderreepjes, kalfsreepjes
Wokmenu: enkel vlees 48
Wokmenu: scampi en vlees 49
12

€ 12,95/p.
€ 18,45/p.

EXTRA GARNITUREN
GROENTEN

‘ Lekker ete
is genie

van he

t

ten

leven

n

’

Koude groenten: 2606
€ 4,50/p.
Sla, tomaat, komkommer, bloemkool, broccoli, boontjes met spek,
seldersalade met appeltjes
Kids koude groentjes: sla, tomaat, wortel, komkommer 2603
€ 1,95/p.
Feestelijke warme groentenkrans 1126
€ 5,95/p.
Bloemkool/broccoli met kaassausje, erwtjes en worteltjes,
boontjes met spek en ui, gekarameliseerd witloof, appeltje met veenbessen
Feestelijke warme groentenkrans voor bij vis 3539
€ 5,95/p.
Prei, brunoise van worteltjes, brunoise van courgette, gebakken
champignons en broccoli
Gekarameliseerd witloofstronkje 1122
€ 0,95/st.
Gevuld appeltje met veenbessen 1123
€ 1,40/st.

AARDAPPELBEREIDINGEN
Aardappelsalade (250 gr/p.) 83
Rijstsalade (250 gr/p.) 84
Pastasalade met groentjes (250 gr /p.) 85
Krieltjes om te bakken ideaal bij gourmet (250 gr/p.) 86
Verse kroketjes (6 st./p.) 87
Verse aardappelpuree (330 gr/p.) 88
Huisbereide gratin aardappeltjes (330 gr/p.) 91
Verse voorgebakken frietjes (330 gr/p.) 92
Verse voorgebakken frietjes kids (200 gr/p.) 93
Rozemarijnpatatjes ideaal bij cowboysteak (300 gr/p.) 94

€ 1,85/p.
€ 1,90/p.
€ 2,50/p.
€ 2,25/p.
€ 1,80/p.
€ 2,25/p.
€ 2,75/p.
€ 0,85/p.
€ 0,50/p.
€ 2,75/p.

SAUZEN
Pakket koude sauzen: mayo, tartaar, cocktail (30g/p./soort) 4010
Pakket warme sauzen: champignon, provençaalse, bearnaise

€ 1,30/p.

(80g/p./soort) 4011

€ 3,00/p.
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VOOR DE HOBBYKOK
Ga je graag zelf aan de slag in de keuken, dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Wij hebben voor u een uitgebreid assortiment van heerlijk vers vlees speciaal voor u
geselecteerd.
Zowel runds-, kalfs- en varkensvlees worden door Robby persoonlijk geselecteerd
om u de beste kwaliteit te bieden.
Ook voor wild bent u bij ons aan het juiste adres!

Onze specialiteiten voor het eindejaar zijn:

KIP, KALKOEN
ALS KERSTTOPPER:
Gevulde kerstkalkoen (zonder been, uitgezonderd de billen) (vanaf 6 p.)
Gevulde kerstkip (tot 5 p.)
Gevulde kalkoenfilet met veenbesjes-portosaus
Gevulde kalkoenfilet op z’n Italiaans
Gevulde kalkoenfilet met boursin
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€ 18,95/kg
€ 16,95/kg

Kalkoenrollade met eigen
kruidenmengeling
Maïskip
Parelhoen

Kipfilet met Brie en appel
Italiaanse kipfilet
Parelhoenfilet
Medaillon van konijn met fijne kruiden ««

WILD
Voor wild vragen wij u extra tijdig te bestellen alsook rekening te houden met dagelijkse
prijsschommelingen.

Hertenkalffilet
Fazant
Ragout van hert

Hazenrug
Hazenbillen
Eendenborst
Everzwijnfilet

RUNDSVLEES

(ONS PARADEPAARDJE)

Côte à l’os
Entre côte
Belgische rib eye
Pelé Royal (natuur, gemarineerd, gekruid)
»» TOPPER

Filet pur
Rosbief 1e keus
Rosbief kogel
Filet mignon

KALFSVLEES
Extra kalfsgebraad ««
Kalfsfilet pur ««
Kalfsblanquette
Kalfschâteaubriand

Kalfscôte à l’os «« TOPPER
Kalfskotelet
Kalfsschenkel
Pelé Royal kalfs «« TOPPER

VARKENSVLEES
Varkenshaasje natuur
Ardeens varkenshaasje
Varkenshaasje met boursin
Italiaans varkenshaasje
Varkenshaasje met peren en cambozola
Varkenshaasje met notenkaas

Varkenshaasje met fijne groentjes
en mosterd
Gebraad van de chef TOPPER
Varkens côte à l’os ««

LAMSVLEES
Lamskroontje
Lamskoteletjes

Lamsfilet
Lamsbout of -schouder
15

LEKKER

CADEAU-IDEETJES!
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OF GESCHENKVERPAKKING ZUIDERSE SPECIALITEITEN
€ 29.95/stuk
€ 32.95/stuk
€ 15.95/stuk
€ 54.95/stuk
€ 22.95/stuk
€ 34.95/doos

Beste klant, mogen wij u er attent op maken dat enkel de
waarborg terugbetaald wordt als alles proper, tijdig en in
goede staat wordt teruggebracht! Dank voor uw begrip.

Onze speciale openingsuren
vind je terug in de winkel en op onze website
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STATIESTRAAT 25
8720 DENTERGEM
TEL. 051 57 02 75
KSRA@TELENET.BE
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Il gran libro terre ducali
Felino lang 120cm met plank
Felino + plank
Mini koffer met serranoham
Can duran aperitif
Casademont
La geganta
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