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APERITIEF TAPASSCHOTELS

Tapasschotel Luxe  € 70/plateau
(Assortiment kan variëren)
Uitgebreide aperitief:
ruim assortiment apero salami en apero ham, 
verschillende soorten kaas, 
3 tapenades, diverse antipasti, rilette, 
tomaat mozarella en aangepaste koekjes

Slagersplank € 40/plateau
(Assortiment kan variëren)
Rĳ kelĳ k gevulde plank met huisbereide 
specialiteiten: boerenham, beenham, salami van 
de chef, aperitivo camembert, gehakt, gegrilde 
beenhamsalade, pastrami, droge worstjes, paté, 
vergezeld van ambachtelĳ k brood en 
smout met kaantjes

WARME OVENSCHAALTJES   

4 scampi fettucini € 14,75
4 mini gratin cocquille € 17,50
4 kabeljauw met mosterd € 17,50
4 zalm op zuiderse wĳ ze € 13,95

KOUDE GLAASJES    

4 glaasjes grĳ ze garnaal € 20,00
4 glaasjes scampi & mango € 14,00
4 glaasjes tomaat burrata € 10,00
4 glaasjes carpaccio van rosbief € 13,00
4 glaasjes gerookte zalm € 16,00

MINI HAPJES

6 mini burgers € 12,00
6 aperio’s  € 4,50
6 mini pizza € 6,00
6 mini ham kaas € 6,00

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, tomatenschĳ fjes, augurk, gegrilde ajuintjes, 
kaas, gerookt spek, ketchup, cocktailsaus, Spaanse saus, 
exotische saus

Huur toestel € 10/toestel 
Waarborg toestel  € 40/toestel

€ 17,95/p.BURGERPARTY

vanaf 
4 pers.

vanaf 
4 pers.
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- 2 steaks per persoon
  alternatief: kip, scampi 
- champignonsaus, pepersaus, tartare, mayo
- rozemarĳ npatatjes of frietjes

1 toestel per 3 personen.
Huur toestel € 10/toestel 
Waarborg toestel  € 40/toestel

€ 24,95/p.

€ 14,50/p.

vanaf 
2 pers.

Waarborg toestel  € 40/toestel

SPITBURGER / BROODJE BEENHAM

Wĳ  voorzien 2 ovenkoeken per persoon, 
180 gr beenham (vacuum verpakt) om makkelĳ k 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 zĳ n. Het water mag echter niet meer koken eens de zakjes er in liggen!

Maak het extra gezellig aan tafel met onze pizza party. Beleg je eigen pizza’s en bak ze in het 
bĳ horend tafeloventje. Superleuk voor de hele familie.

Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
5 bodems per persoon  € 22,95/p.
Verschillende garnituren, sauzen, kazen, kruiden en groenten

HUUR oventje € 10,00/oven
Waarborg oventje   € 75,00/oven

PIZZA PARTY vanaf 
4 pers.

STEAK TWISTER

vanaf 
4 pers.
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vanaf 
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TEPPANYAKI

TeppanYaki € 17,95/p.
Gevarieerd assortiment 12 soorten vlees en vis

Teppanyaki all-in met KOUDE GROENTEN    € 27,10/p.
Teppanyaki all-in met WARME GROENTEN    € 29,50/p.
(De groenten worden gepresenteerd in een schaaltje per persoon)

Huur toestel  € 10/toestel 
Waarborg toestel  € 40/toestel

FONDUE 
(400 gr vlees per persoon)

Feestelĳ ke fondue Ruim assortiment vlees, balletjes en worstjes € 10,95/p.

Feestelĳ ke fondue all-in   € 19,05/p.
Feestelĳ ke fondue + groentjes + frietjes of aardappelsalade + koude sausjes

Feestelĳ ke fondue GEMARINEERD Ruim assortiment gemarineerd vlees, balletjes en worstjes € 12,50/p.

Feestelĳ ke fondue GEMARINEERD all-in  € 20,60/p.
Feestelĳ ke fondue gemarineerd + groentjes + frietjes of aardappelsalade + koude sausjes

Kinderfondue € 5,95/p.

12 extra fondue balletjes in een doosje  € 2,00/12 st.
12 extra fondue worstjes in een doosje  € 2,00/12 st.

Huur toestel  € 10/toestel 
Waarborg toestel  € 40/toestel 

GOURMET 

FEESTELĲ KE GOURMET   € 12,50/p.
9 verschillende soorten vlees

Feestelĳ ke gourmet all-in met KOUDE GROENTJES  € 20,60/p.
Feestelĳ ke gourmet + koude groentjes, krieltjes of aardappelsalade, koude sausjes

Feestelĳ ke gourmet all-in met WARME GROENTJES   € 22,90/p.
Feestelĳ ke gourmet + feestelĳ ke warme groentenkrans, rozemarĳ npatatjes, koude sausjes
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FĲ NPROEVERSGOURMET   € 13,50/p.
9 verschillende soorten vlees

Fĳ nproeversgourmet all-in met KOUDE GROENTJES  € 21,60/p.
Fĳ nproeversgourmet + koude groentjes + krieltjes of aardappelsalade  + koude sausjes

Fĳ nproeversgourmet all-in met WARME GROENTJES    € 23,90/p.
Fĳ nproeversgourmet + feestelĳ ke warme groentenkrans, rozemarĳ npatatjes, koude sausjes

KINDERGOURMET  4 verschillende soorten vlees speciaal voor de kids € 5,95 /p.

4 extra burgertjes € 2,50/4 st.
4 extra worstjes € 3,00/4 st.

STEENGRILL  € 13,50/p.
9 verschillende soorten vlees (ideaal voor glutenvrĳ  dieet)

Steengrill all-in   € 21,60/p.
Steengrill + koude groentjes + krieltjes + koude sausjes

Huur toestel  € 10/toestel 
Waarborg toestel  € 40/toestel 

KOUDE VOORGERECHTEN

SOEPEN

Vitello tonato   € 12,50/p.
Verse rundscarpaccio van het huis   € 10,95/p.
Garnaalcocktail    € 12,50/p.
Gravlax van de chef € 10,95/p.

WARME VOORGERECHTEN
Huisbereide kaaskroketten (doosje van 4 stuks)  € 7,00/d.
Huisbereide garnaalkroketten (doosje van 4 stuks) € 12,00/d.
Tongrolletjes klassiek    € 9,95/p.
Scampi’s in een kruidig sausje met fettucini en fi jne groentjes € 9,95/p.
Vispannetje (zalm, kabeljauw, scampi) € 11,95/p.
   

Pompoen   € 5,00/l.
Asperge   € 5,00/l.
Tomaat   € 4,00/l.   

HUISBEREIDE BEENHAM 
met KOUDE GROENTJES, frietjes en 2 warme sauzen  € 16,95/p.
met WARME GROENTJES, kroketjes en 2 warme sauzen € 19,95/p.

vanaf 
2 pers.
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HOOFDGERECHTEN
VIS
Onze visgerechten zĳ n steeds voorzien van een warme groentenkrans gepresenteerd in een schaaltje 
per persoon: courgette, prei, champignon, broccoli, worteltjes en een keuze uit verse kroketjes of gratin. 

Tongrolletjes met zachte kreeftensaus (6 st./p.)   € 21,95/p.
Noordzeevispannetje € 28,95/p.
Scampi’s van het huis (12 st./p.)   € 24,95/p.
Gebakken zalm duglere saus   € 28,95/p.
Kabeljauw met zuiders korstje   € 29,95/p.

VLEES
Onze vleesgerechten zĳ n steeds voorzien van een warme groentenkrans gepresenteerd in een schaaltje 
per persoon: appeltje veenbes, worteltjes, bloemkool en broccoli in witte saus, witloof, boontjes met spek
en een keuze uit verse kroketjes of gratin. 

Varkenswangetjes op wĳ ze van de chef   € 23,95/p.
Orloff van het huis  € 19,95/p.
Varkenshaasje met vĳ gen-boursinsaus   € 21,95/p.
Parelhoen met cognac en druifjes   € 28,95/p.
Feestelĳ k gevulde kalkoen  € 20,95/p.
Kalkoen archiduc  € 19,95/p.
Filet mignon van hert € 35,95/p.
Ibericogebraad traag gegaard met romig wildsausje  € 23,95/p.
Speenvarkenhaasje op wĳ ze van de chef  € 23,95/p.

NIEUW   alle groentjes worden gepresenteerd in één schaaltje per persoon.

Koude groenten    € 4,65/p.
Sla, tomaat, komkommer, radĳ s, rode biet, boontjes met spek, seldersalade met appeltjes 
Warme groentenkrans bĳ  vlees  € 6,95/p.
Bloemkool en broccoli met kaassausje, worteltjes, boontjes met spek, witloof, appeltje met veenbessen 
Warme groentenkrans bĳ  vis  Prei, worteltjes, courgette, champignons en broccoli € 6,95/p.

AARDAPPELBEREIDINGEN
Krieltjes om te bakken (250 g/p.)  € 2,95/p.
Rozemarĳ npatatjes (300 g/p.)  € 3,50/p.
Verse kroketjes (12 st./doos)  € 3,60/d.
Verse kroketjes (20 st./doos)  € 6,00/d.
Gratin aardappeltjes (330 g/p.)  € 3,50/p.
Zuiderse gratin (330 g/p.)  € 3,95/p.

NIEUW

TOPPER

KLASSIEKER

GROENTEN KOUD OF WARM

vanaf 
2 pers.

6



Koude vleesschotel met tomaat garnaal € 24,95/p.
6 soorten van de fi jnste charcuterie, gevulde tomaat met garnaal, perzik met tonĳ n, eitje met krab, 
groentjes, aardappeltjes en pasta

Buffet Royal € 32,95/p.
6 soorten van de fi jnste charcuterie, gevulde tomaat met garnaal, perzik met tonĳ n, eitje met krab, 
gestoomde en gerookte zalm, scampi’s, groentjes, aardappeltjes en pasta

Kaasplank als hoofdgerecht     € 17,95/p.
Ruim assortiment Belgische, Franse en zuiderse kazen, vers fruit en aangepaste garnituren (300 gr/p.)

KOUDE BUFFETTEN

MENU’S

Onze koude buffetten zĳ n steeds vergezeld van een ruim assortiment 
groentjes, aardappeltjes, pastasalade en sauzen.

vanaf 
4 pers.

KERSTMENU
€ 33,95/p. 

Plankje met huisbereide specialiteiten
•

Vispannetje
•

Kalkoengebraad archiduc,
warme groentenkrans, kroketjes

OF

Speenvarkenhaasje op wĳ ze van de chef, 
warme groentenkrans, kroketjes

KIDSMENU
Balletjes in tomatensaus

met 4 kroketjes (+ extra verrassing)  € 6,95/p.

Vol au vent
met 4 kroketjes (+ extra verrassing) € 7,95/p.

OUDEJAARSMENU
€ 35,95/p.

Plankje met huisbereide specialiteiten
•

Zalm met zuiders korstje
•

Ibericogebraad traag gegaard met wildsausje, 
warme groentenkrans, kroketjes

OF

Varkenshaasje met vĳ gen-boursinsaus,
 warme groentenkrans, kroketjes

BestelONLINEfeestdagen.slagerĳ robbyenangelique.be
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BESTEL NU JOUW FEESTFORMULE

•   Bestel tĳ dig: Kerst: voor 20/12 - Oudejaar: voor 27/12

• BESTEL ENKEL IN DE WINKEL of via de WEBSHOP: feestdagen.slagerĳ robbyenangelique.be

•  Betalen ENKEL VOORAF: In de winkel of via de webshop

•  AFHALINGEN op onze locatie in de Markegemsesteenweg 23:
24/12 en 31/12: tussen 12u30 en 16 uur

 25/12 en 1/01: tussen 10 en 11.30 uur

Speciale openingsuren van de winkel tĳ dens de feestperiode:
Di. 20/12: open Di. 27/12: open
Wo. 21/12: open Wo. 28/12: open
Do. 22/12: open Do. 29/12: open
Vr. 23/12:  gesloten Vr. 30/12:  gesloten
Za. 24/12:  open van 8 - 12u. Za. 31/12:  open van 8 - 12u.
Zo. 25/12: gesloten Zo. 01/01: gesloten

STATIESTRAAT 25 - 8720 DENTERGEM - T. 051 57 02 75 - feestdagen.slagerijrobbyenangelique.be
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Onder voorbehoud van prijswijzigingen. De waarborg wordt enkel terugbetaald als alles proper, tĳ dig en in goede staat wordt teruggebracht! Dank voor jullie begrip.
FOLDER GELDIG T.E.M. 31 JANUARI 2023

ONZE VLEESTOPPERS

• Gevulde kalkoen (3,5 kg) enkel tĳ dens de kerstdagen (dagprĳ s)
• Gevuld kalkoengebraad
• Côte a l’os
• Gerĳ pte côte a l’os
• Kalfscôte a l’os
• Toscaanse Châteaubriand
• Pelé Royal
• Ibericogebraad
• Kalfsgebraad
• Huisbereid ardeens gebraad
• Italiaans varkenshaasje of ovenhaasje

Robby begeleidt graag de chefkoks 
onder jullie wie houdt van een lekker 
stukje kwaliteitsvlees.
Robby geeft u met plezier de 
perfecte bakwĳ ze en tips door.

Succes gegarandeerd!

Vraag ernaar en 
BESTEL IN DE WINKEL. 

HIERBIJ ONZE KERST- EN EINDEJAARSTOPPERS.

BestelONLINEfeestdagen.slagerĳ robbyenangelique.be


