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Beste klant,
De feestdagen staan voor de deur! Een tijd
van gezellig samenzijn met onze geliefden.
Al loopt dat dit jaar toch iets anders dan we
gewoon zijn…
Grote buffetten en uitbundige eindejaarsfeesten maken plaats voor een intiemere
setting met de dichtste familie en vrienden.
Wil jij het extra knus maken deze eindejaarsperiode? Schuif gezellig mee aan tafel, wij
doen de rest. Van lekkere fondue tot een
mini-buffet of een menu dat je enkel nog
hoeft op te warmen: bij ons kan je terecht
voor een complete culinaire ervaring.
Ontdek zeker onze nieuwtjes, aangeduid
met een ★.
Natuurlijk kan je ook na de eindejaarsperiode
bij ons terecht voor vers vlees, heerlijke
schotels en uitgebreide buffetten. Houd dit
boekje dus het hele jaar bij.
Wij wensen je alvast een schitterend eindejaar toe. Zorg goed voor jezelf en elkaar, en
vergeet vooral niet te genieten!
Robby, Angelique en het volledige team

Alle praktische info ivm bestellen/afhalen,
vind je achteraan het boekje.
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♥ TOPPER

DENTERGEMSE STEAKBOX
Te bakken op een teppanyakiplaat, grillplaat
of partypan.
Geen zin om uren in de keuken te staan?
De Dentergemse Steakbox maak je samen
met je gasten klaar aan tafel.
Eenvoudig, maar superlekker!

met KOUDE GROENTEN 52
€ 18,95/p.
2 steaks p.p. + mooi assortiment koude groentjes, frietjes of
krielaardappeltjes voor de oven, 2 koude en 2 warme sausjes, kruidenboter.

met WARME GROENTEN 109
2 steaks p.p. + mooi assortiment warme groentjes, gratinpatatjes
of rozemarijnpatatjes, 2 koude en 2 warme sausjes, kruidenboter.
(plaat inbegrepen)

€ 20,40/p.

Huur en waarborg toestel zie pag. 13		
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♥ TOPPER

PIZZA PARTY 107
Maak het extra gezellig aan tafel met onze pizza
party. Beleg je eigen pizza’s en bak ze in het
bijhorend tafeloventje. Superleuk voor de kids
(en een beetje voor jezelf, natuurlijk ;)).
Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

6 bodems per persoon
Verschillende garnituren, sauzen, kazen, kruiden en groenten
Huur oventje voor 4 of 6 personen
Waarborg oventje

(Alles moet proper teruggebracht worden!!)

€ 18,95/p.

€ 10,00/oven
€ 75,00/oven
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★ NIEUW

DÜRÜM PITA PARTY

116

€ 15,95/p.

Bestaat uit:
3 mini wraps en 3 pitabroodjes per persoon,
runderreepjes, kippenreepjes, varkensreepjes en
huisbereid ovenspek.
Vers gesneden ijsbergsla, rode kool, witte kool,
tomaat, ajuin, wortel en komkommer, rode paprika.
Looksaus, andalousesaus, exotische saus, tartare.
De broodjes kan je ook op de plaat bakken.
Je kan steeds een woktoestel huren. Vraag ernaar.
Huur en waarborg toestel zie pag. 13

★ VERNIEUWD

WOK PARTY

49

€ 19,75/p.

5 lekkere wokgerechtjes:
• Scampi, sjalot, tomaat, roze pepersaus, tagliatelli
• Kippenreepjes, ananas, chinese kool,
sojascheut, ajuin, rijst en bombay curry saus
• Varkensreepjes, wokgroenten, spirelli,
sweet and sour saus
• Runderreepjes , mangetout boontjes, champignons en pijpajuin, chinese mie en ketjapsaus
• Kalfsreepjes, broccoli, paprikareepjes, sojascheut, wortel, courgette, vlinderpasta en room
De sauzen en room zijn naar smaak te gebruiken
Steeds eerst vis of vlees aanbakken dan de groentjes erbij helemaal op het einde de pasta en saus
toevoegen.
Huur en waarborg toestel zie pag. 13
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★ NIEUW

DENTERGEMSE RIBBETJES BOX 114		
					€ 18,95/p.
1,5 ribbetje per persoon
Koud groentenassortiment
Frietjes of rozemarijn patatjes
Tartare, exotische saus, barbecuesaus
Ribbetjes 20 min. in de oven op 180° C
best op de rooster of in de partypan.

★ NIEUW

MIXED GRILL PARTY		
Graag een lekker stukje puur vlees en vis?
Dan is dit de ideale formule.
Pelee royal, gekruid kippenlapje, varkens rib eye,
verse zalm, scampibrochet.
met KOUDE GROENTEN 117
3 warme sausjes, keuze uit frietjes,
zuiderse gratin, of rozemarijnpatatjes

€ 22,95/p.

met WARME GRILL GROENTEN 118 € 23,95/p.
zoete paprika, champignon, courgette, aubergine,
jonge wortel, kerstomaat, boontjes met spek
3 warme sausjes, keuze uit frietjes,
zuiderse gratin, of rozemarijnpatatjes
Huur en waarborg toestel zie pag. 13
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♥ TOPPER

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
Huur en waarborg toestel zie pag. 13

♥ TOPPER

SPITBURGER / BROODJE BEENHAM 103
					€ 11,95/p.
Wij voorzien 2 ovenkoeken per persoon,
200 gr beenham (vacuum verpakt)
om makkelijk te verwarmen.
Garnituren: sla, tomaat, wortel, honingmosterddressing en cocktailsaus.
Beenham wordt steeds vacuum bezorgd, deze kan
je au bain marie verwarmen: water tot het kookpunt brengen, op een zacht vuurtje zetten,
de zakjes in het water leggen en dit voor een
20 tal minuutjes en dan zal dit perfect warm zijn.
Het water mag echter niet meer koken eens de
zakjes er in liggen!
8

aperitief

★ NIEUW

BUBBEL TAPAS

			

115

! (enkel te bestellen vanaf 2 p.)

€ 27,95/p.

Aperitieven aan de salontafel met allerlei hapjes,
om lang van te genieten:
1 glaasje gerookte zalm met appel
1 glaasje parelcouscous
1 glaasje carpaccio
1 scampi’ fettucini
1 mini ovenschoteltje met pasta
1 mini pizza
1 mini ciabatta met camembert en appel
1 mini burgertje
1 mini bagel
Plukbrood van de chef
Tapenadebox
Charcuterieplank van het huis
Nachobox

★ NIEUW

NACHOBOX

aperitieftips
		

€ 10,95/stuk

3507

Apero tip: tover wat Mexicaanse sfeer op tafel met
onze heerlijke nacho box. 10 min. in de oven in
vuurvaste schotel, zet het op tafel en tast toe!
Nacho’s, pittige kaassaus, tortilliasaus,
guacamole, tomaat en pijpajuintjes

WARME TAPASPARTY
! (enkel te bestellen PER 4 PERS.)

3680

€ 45,95/4 p.

- Gebakken ribbetjes
- Chicken wings
- Grillworst
- Mini kipbrochetjes
- Gebakken vleesballetjes
- Kaasblokjes met spek
Deze warme tapasschotel plaats je gewoon in de
oven of op tafel met de partypan. Huur en waarborg toestel zie pag. 13
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♥ BLIJVENDE TOPPERS

TEPPANYAKI • GOURMET • FONDUE
Teppanyaki, gourmet of liever fondue?
Kiezen hoeft niet: deze toppers zijn het hele jaar
door beschikbaar.
- Gebruik voor teppanyaki een speciale teppanyakiplaat. Bij deze Japanse bakwijze hoef je geen
vetten of olie te gebruiken.
- Kook je liever in je eigen pannetje? Ga dan voor
een lekkere gourmet.
- Bij fondue gaan alle stokjes met vlees in 1 pot met
plantaardige olie.
BESTEL TIJDIG!

Te bestellen vanaf 2 personen!

TEPPANYAKI

(enkel te bestellen vanaf 2 p.)

TEPPANYAKI 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
Teppanyaki sausjes warm en koud 6067
Exotische saus, Spaanse saus, ketjap saus, sweet en sour

€ 1,50/p.

€ 5,95/p.
Warme teppanyaki groenten 1172
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.)
Teppanyaki all-in met KOUDE GROENTEN 41
Teppanyaki all-in met WARME GROENTEN 40
Huur en waarborg toestel zie pag. 13
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5022

€ 4,50/p.
€ 2,50/p.
€ 24,50/p.
€ 25,95/p.

GOURMET

(enkel te bestellen vanaf 2 p.)

FEESTELIJKE GOURMET 1173
biefstukje, varkenshaasje, hamburgertje, worstje, cordon bleutje,
brochetje, kipfiletje, sneetje Ardeens gebraad en ei met spek

€ 10,95/p.

Feestelijke gourmet all-in met KOUDE GROENTJES 42
€ 18,75/p.
Feestelijke gourmet + koude groentjes, krieltjes of aardappelsalade, koude sausjes
€ 20,50/p.
Feestelijke gourmet all-in met WARME GRILL GROENTJES 112
Feestelijke gourmet + warme grill groentjes, rozemarijnpatatjes, koude sausjes

FIJNPROEVERSGOURMET 1185
Biefstukje, Ardeens gebraad, lamskoteletje, cordon bleutje, brochetje,
kipfiletje, worstje, gyros en hamburgertje

€ 11,95/p.

Fijnproeversgourmet all-in met KOUDE GROENTJES 43
€ 19,75/p.
Fijnproeversgourmet + koude groentjes + krieltjes of aardappelsalade
+ koude sausjes
Fijnproeversgourmet all-in met WARME GRILL GROENTJES 113
€ 21,50/p.
Fijnproeversgourmet + warme grill groentjes, rozemarijnpatatjes, koude sausjes
€ 11,95/p.
STEENGRILL 1185
Biefstukje, brochetje, varkenshaasje, kipfilet met spek, rundsburger,
mini-chipolata, gevuld varkenslapje, kippenreepjes en lamskoteletje
(hierbij werken we zonder chapelures en zonder glutenhoudende marinades)

Steengrill all-in 95
Steengrill + koude groentjes + krieltjes + koude sausjes
= GLUTENVRIJ
KINDERGOURMET 1175
Schnitzeltje, worstje, kipfiletje, kaasburgertje

€ 18,85/p.

€ 5,95 /p.

Kindergourmet all-in 89
Kindergourmet + koude kidsgroentjes + frietjes + verrassing

€ 10,40 /p.

4 extra burgertjes 3692
4 extra worstjes 3693

€ 2,50/4 st.
€ 3,00/4 st.
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FONDUE

(400 gr vlees per persoon)
€ 9,00/p.
FEESTELIJKE FONDUE 1177
Rundsvlees, varkensvlees, kip en een ruim assortiment balletjes en worstjes
€ 16,80/p.
Feestelijke fondue all-in 44
Feestelijke fondue + groentjes + frietjes of aardappelsalade + koude sausjes
€ 10,50/p.
FEESTELIJKE FONDUE GEMARINEERD 1178
Rundsvlees, varkensvlees, kip en een ruim assortiment balletjes en worstjes
€ 17,90/p.
Feestelijke fondue gemarineerd all-in 45
Feestelijke fondue gemarineerd + groentjes + frietjes of aardappelsalade
+ koude sausjes

FONDUE PUUR 1180
400 g rundsvlees van de beste kwaliteit

€ 12,50/p.

FONDUE DE LUXE 1179
400 g vlees per persoon: rund, kalf, kip en varken

€ 13,95/p.

KINDERFONDUE

1181

Kinderfondue all-in 90
Kinderfondue + koude groentjes kids + frietjes + verrassing
12 extra fondue balletjes in een doosje 4008
12 extra fondue worstjes in een doosje 4012
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€ 4,95/p.
€ 9,50/p.

€ 2,00/12 st.
€ 2,00/12 st.

volwaardige maaltijd

★ NIEUW

RACLETTE

			

119

! (enkel te bestellen vanaf 4 PERS.)

€ 17,95/p.

Ben je een grote kaasliefhebber? Goed nieuws!
Vanaf heden kan je ook bij ons terecht voor
uitgebreide racletteschotels. In je eigen pannetje
creëer je een heerlijke combinatie van gesmolten
kaas, verse charcuterie en gekookte aardappelen.
Assortiment:
Verschillende kazen
Huisbereide vleeswaren
Ajuintjes en augurken,
Sla, tomaat, wortel
Aardappelen.
Huur en waarborg toestel zie hieronder.

VERHUUR TOESTELLEN
INDOOR GRILL

HUUR € 10

WAARBORG € 100

WOKSET 3685

HUUR € 10

WAARBORG € 45

PIZZAOVEN 3173

HUUR € 10

WAARBORG € 75

RACLETTETOESTEL 3683

HUUR € 10

WAARBORG € 50

TEPPANYAKIPLAAT 3535

HUUR € 10

WAARBORG € 40

PARTYPAN 3684

HUUR € 10

WAARBORG € 40

3694
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APERITIEF
Tijd om te toosten op het nieuwe jaar!
En hoe doe je dat beter dan met een gezellige
aperitief? Kraak een flesje bubbels en geniet
van onze heerlijke huisbereide hapjes.
Van verfijnde glaasjes tot warme hapjes en
uitgebreide tapasschotels:
je vindt voor elk wat wils.

WARME OVENSCHAALTJES BOX

KOUDE GLAASJES BOX

2 scampi fettucini
2 mini gratin cocquille
2 kabeljauw
2 zalm tomaat
2 mini pastaschotel

2 glaasje garnaal
2 glaasje scampi
2 glaasje itliaanse ham
2 glaasje carpaccio van rosbief
2 glaasje gerookte zalm

(10 STUKS) 121

€ 28/BOX

€ 22/BOX

122

WARME OVENHAPJES BOX HIPSTER

MINI KROKETJES BOX

2 mini burger
2 mini panini camembert
2 mini bagel
2 mini italiaanse crocque
2 mini brushetta van het huis

5 mini kaasballetjes
(huisbereid)
5 mini garnaalballetjes
(huisbereid)

(10 STUKS)

123

€ 14/BOX

WARME OVENHAPJES BOX
TRADITIONEEL
(10 STUKS)

125

2 mini pizza
2 mini kaas ham hapje
2 aperio
2 mini worstenbroodjes
2 mini burgertje

14

(10 STUKS)

€ 10/BOX

(10 STUKS)

124

€ 8,75/BOX

PLUKBROOD VD CHEF 3415
€ 11,95

ITALIAANS PLUKBROOD 3414
€ 13,95

TAPASSCHOTELS

! (enkel te bestellen vanaf 4 PERS.)

Aperitiefschotel klassiek 1010

€ 40/plateau

Jonge kaas, fijnkostsalami, groene olijven, gedroogde tomaten, ansjovis, 2 verschillende tapenades, grillworst, bistro, kerstomaatjes, toastjes
Hoeveplank 4000
€ 30/plateau
Allemaal huisbereide - of streekproducten
Gerookte boerenham, jonge kaas, droge worst,
vleesbrood, hoofdvlees, ouderwetse paté,
ovenspek, witte worst
Charcuterieplank van het huis 4001

€ 30/plateau

Met zuiderse specialiteiten en huisbereide
charcuterie
Tapasschotel Luxe 1050

€ 60/plateau

Uitgebreide aperitief:
ruim assortiment apero salami en apero ham,
verschillende soorten kaas, 3 tapenades,
diverse antipasti, rilette, tomaat mozarella
en aangepaste koekjes

TAPENADEBOX

120

€ 13,50/BOX

Ensalade red & green
Roomkaas met kruiden
Tapenade van de chef
Grissini

15

KOUDE VOORGERECHTEN

★

Vitello tonato 1097
Verse rundscarpaccio van het huis 1080
Garnaalcocktail 1110
Gerookte zalm met garnituur 1153

€ 9,95/p.
€ 8,95/p.
€ 9,95/p.
€ 9,95/p.

WARME VOORGERECHTEN

★

Kaaskroketten (huisbereid) 568
Garnaalkroketten (huisbereid) 567
Tongrolletjes klassiek 1091
Scampi’s in een kruidig sausje met
fettucini en fijne groentjes 1092
Vispannetje 1094
(zalm, kabeljauw, scampi, cocquille)

€ 1,75/st.
€ 2,50/st.
€ 8,75/p.
€ 8,50/p.
€ 10,95/p.

HOOFDGERECHTEN
Onze hoofdgerechten (vlees of vis) zijn steeds voorzien van een warme groentenkrans en
een keuze uit verse kroketjes of gratin. Indien je zonder groenten en aardappelen wenst te
bestellen mag je € 7,75 in mindering brengen.

VIS
Tongrolletjes met zachte kreeftensaus (6 st./p.)

21/1100
€ 19,95/p.
+ warme groentenkrans, kroketjes of gratin
Noordzeevispannetje 24/1102 (zalm, tongrolletje, scampi, coquille, kabeljauw) € 25,95/p.
+ warme groentenkrans, kroketjes of gratin
Scampi’s met appeltjes in zachte currysaus (12 st./p.) 22/2068
€ 21,95/p.
+ warme groentenkrans, kroketjes of gratin
Gebakken zalm béarnaise 20/2623		
€ 25,95/p.
+ warme groentenkrans, kroketjes of gratin
★ Kabeljauw met zuiders korstje 20/2623		
€ 25,95/p.
+ warme groentenkrans, kroketjes of gratin

HUISBEREIDE BEENHAM

onze specialiteit

met KOUDE GROENTJES, frietjes en 2 warme sauzen

78

met WARME GROENTJES, kroketjes en 2 warme sauzen

16
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€ 15,95/p.
€ 17,45/p.

VLEES
Varkenswangetjes op wijze van de chef

2/2703 		

€ 19,50/p.

		

€ 18,25/p.
€ 16,95/p.

+ warme groentenkrans, kroketjes of gratin
Orloffgebraad + warme groentenkrans, kroketjes of gratin 3/2708

Varkenshaasje grand mère

8/2723

+ warme groentenkrans, kroketjes of gratin

Varkenshaasje in het wild

9/5741		

+ warme groentenkrans, kroketjes of gratin

Filet van hoevekip met appeltjes en curry
+ warme groentenkrans, kroketjes of gratin

14/2727		

€ 16,95/p.
€ 16,95/p.

Parelhoen met cognac en druifjes

11/2732		
€ 16,95/p.
+ warme groentenkrans, kroketjes of gratin
Zuiderse orloff van kalkoen + warme groentenkrans, kroketjes of gratin 5/1075 € 18,95/p.

Feestelijk gevulde kalkoen + warme groentenkrans, kroketjes of gratin 12/6031
Rundstong in madeira+ warme groentenkrans, kroketjes of gratin 126/6425
Kalfsvlees archiduc + warme groentenkrans, kroketjes of gratin 16/2717
Filet van hertenkalf + warme groentenkrans, kroketjes of gratin 13/5738

€ 16,95/p.
€ 17,75/p.
€ 19,95/p.
€ 24,95/p.

GROENTEN KOUD OF WARM
Koude groenten

2606

Sla, tomaat, komkommer, bloemkool, broccoli,
boontjes met spek, seldersalade met appeltjes

Koude groentjes voor kids 2603
sla, tomaat, wortel, komkommer

€ 4,50/p.

€ 1,95/p.

Warme groentenkrans bij vlees 1126

€ 5,95/p.
Bloemkool/broccoli met kaassausje, erwtjes
en worteltjes, boontjes met spek en ui,
gekarameliseerd witloof, appeltje met veenbessen

Warme groentenkrans bij vis 3539

€ 5,95/p.
Prei, brunoise van worteltjes, brunoise van courgette,
gebakken champignons en broccoli

Gevuld appeltje met veenbessen 1123
Ovengroentjes 3506

€ 1,40/st.
€ 5,95/p.

★ Warme GRILL groenten 6036

€ 5,50/p.
zoete paprika, champignons, courgette, aubergine,
jonge wortel, kerstomaat, boontjes met spek
17

AARDAPPELBEREIDINGEN
Aardappelsalade (250 g/p.) 83
Rijstsalade (250 g/p.) 84
Pastasalade met groentjes (250 g/p.) 85
Krieltjes om te bakken (250 g/p.) 86
Rozemarijnpatatjes (300 g/p.) 94
Verse kroketjes (6 st./p.) 87
Verse aardappelpuree (330 g/p.) 88
Gratin aardappeltjes (330 g/p.) 91
Zuiderse gratin (330 g/p.) 127
Voorgebakken verse frietjes (330 g/p.) 92
Voorgebakken verse frietjes kids (200 g/p.) 93

€ 2,00/p.
€ 1,90/p.
€ 2,50/p.
€ 2,00/p.
€ 2,75/p.
€ 1,80/p.
€ 2,30/p.
€ 2,80/p.
€ 3,00/p.
€ 1,00/p.
€ 0,65/p.

SAUZEN
Pakket koude sauzen (30 g/p./soort)
mayo, tartaar, cocktail

4010

Pakket warme sauzen (80 g/p./soort) 4011
champignon, provençaal, bearnaise

€ 1,30/p.

€ 3,00/p.

KIDSMENU
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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ab

FEESTMENU KLASSIEK (50)
Huisbereide ovenhapjes
•
Tomatenroomsoepje met balletjes
•
Scampi’s met appeltjes en curry
•
Kalkoengebraad in romige champignonsaus
met groentenkrans en kroketjes
€ 30,20/p.

ab

GENIETERSMENU (51)
Huisbereide ovenhapjes
•
Aspergeroomsoepje
•
Gerookte zalm met garnituur
•
Varkenshaasje grand mère en kroketjes
€ 33,15/p.

ab

FIJNPROEVERSMENU (70)
Huisbereide ovenhapjes
•
Aspergeroomsoep
•
Duo kaas- en garnaalkroketjes met garnituur
•
Kabeljauw met zuiders korstje en zuiderse gratin
€ 38,20/p.
19

KOUDE BUFFETTEN
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.
Verkrijgbaar tijdens de feestdagen.

✽

Niet verkrijgbaar tijdens de feestdagen.

€ 19,00/p.
Koude vleesschotel met tomaat garnaal 31 		
6 soorten van de fijnste charcuterie, gebakken kippenboutjes,
gevulde tomaat met garnaal, perzik met tonijn, eitje met krab, groentjes,
aardappeltjes en pasta

Feestbuffet 79 		
€ 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
Kidsbuffet + extra verrassing 72 		
€ 10,50/p.
Ham, eitje, salami, kippenboutje, plopworst, hespenworst, vleesbrood, minibouletje, kaasje, sla, tomaat, wortel, frietjes
Vlees/kaasplank 1191 		
€ 14,95/p.
Heerlijke charcuterie-, kaaschotel met traditioneel beleg waaronder gekookte
ham, jonge kaas, Brie, préparé, vleessalade, gehakt, krabsalade, kippenwit met
tuinkruiden, boerenham, fijnkostsalami en vleesbrood van het huis, Paterskaas,
franse kazen, versierd met fruit (geen brood voorzien)
Kaasplank als hoofdgerecht 1170 		
Ruim assortiment Belgische, Franse en zuiderse kazen, vers fruit en
aangepaste garnituren (300 gr/p.)
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€ 13,95/p.

✽ Koude vleesschotel

30 		
€ 15,25/p.
8 soorten van de fijnste charcuterie, gebakken kippenboutjes
57		
€ 29.95/p.
Tomaat mozzarella, Gandaham met meloen, Gerookte zalm met garnituur,
frisse salade met scampi, appel en meloen, salade van kerstomaat en grijze
garnaal, carpaccio van rosbief, Vitello tonato, Pancetta en zuiderse salami,
carpaccio van kip, capresesalade, pastasalade met groentjes, krieltjes met
basilicum en spekjes, Ervins bread met rode of groene tapenade, boontjessalade,
gemengde sla, groentensalade + tapasbuffet: 2 tapenades, stokjes,
olijven, ansjovis, gedroogde tomaat

✽ Italiaans buffet

€ 28,50/p.
✽ Buffet royal 32 		

Ham met asperges, gandaham met meloen, gebraden rosbief, varkensgebraad,
salami, kippenwit van het huis, kippenboutje, gestoomde en gerookte zalm, gerookte paling, gerookte heilbot, gevuld eitje, tomaat garnaal, perzik met tonijn

✽ Visfestijn

33 		
€ 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

VERRASSINGSBROOD
✽ Klassiek

1186 		
€ 11,20/p.
8 broodjes per persoon gepresenteerd op plateaus ZONDER groentjes

✽ Luxe

1187 		

8 broodjes per persoon gepresenteerd op plateaus MET groentjes

€ 12,80/p.

1196 		
€ 15,20/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

✽ Van het huis
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VOOR DE HOBBYKOK
Ga je graag zelf aan de slag in de keuken?
Ook dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Kies je voor rund, kalf of liever varken?
Ons vlees wordt door Robby persoonlijk
geselecteerd om jou de beste kwaliteit te
kunnen bieden. Ook onze selectie wild is een
echte aanrader!

kersttopper

KIP, KALKOEN
Gevulde kerstkalkoen					€ 18,95/kg
(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
Kalkoenrollade met eigen kruidenmengeling
Maïskip
Parelhoen
Kipfilet met Brie en appel
Italiaanse kipfilet
Parelhoenfilet
Medaillon van konijn met fijne kruiden
RUNDSVLEES (ons paradepaardje)
Côte à l’os
Entre côte
Belgische rib eye
Pelé Royal (natuur, gemarineerd, gekruid)
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€ 16,95/kg

Filet pur
Rosbief 1e keus
Rosbief kogel
Filet mignon

KALFSVLEES
Extra kalfsgebraad
Kalfsfilet pur
Kalfsblanquette
Kalfschâteaubriand

Kalfscôte à l’os
Kalfskotelet
Kalfsschenkel
Pelé Royal kalfs

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
Varkens côte à l’os

LAMSVLEES
Lamskroontje
Lamskoteletjes
Lamsfilet
Lamsbout of -schouder
WILD
Voor wild vragen wij u extra tijdig te bestellen alsook rekening te houden met dagelijkse
prijsschommelingen.

Hazenrug
Hazenbillen
Eendenborst
Everzwijnfilet
Hertenkalffilet
Fazant
Ragout van hert

Cooking
is love
made visible
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BESTEL NU JOUW FEESTFORMULE

en... geniet!

• Bestel tijdig:
Kerst: voor 19/12
Oudejaar: voor 26/12
• Bestel telefonisch, in de winkel of online: www.slagerijrobby-angelique.be
• Betalen ENKEL VOORAF:
In de winkel
of via reknr. BE32 1030 6406 1902 met vermelding naam en bestelbonnr.
• Afhalingen coronaproof via onze drive-in Dreve 34:
Kerst- en oudejaarsavond: tussen 12u30 en 16 uur
Kerst- en nieuwjaarsdag: tussen 9 en 10 uur
Je blijft in de auto met mondmasker, geef je bestelbon en betalingsbewijs af,
wij plaatsen alles in uw auto met de nodige uitleg en rijdt terug af in de
Markegemsesteenweg.

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

WWW.ONTWERPRUTH.BE

Onze speciale openingsuren vind je terug in de winkel en op onze website.

STATIESTRAAT 25
8720 DENTERGEM
TEL. 051 57 02 75
KSRA@TELENET.BE

WWW.SLAGERIJROBBY-ANGELIQUE.BE

Onder voorbehoud van prijswijzigingen.

