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APERITIEF

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

TAPASSCHOTELS

Aperitiefschotel klassiek € 50/plateau
Jonge kaas, fi jnkostsalami, groene olij ven, 
gedroogde tomaten, ansjovis, 2 verschillende ta-
penades, grillworst, bistro, kerstomaatjes, toastjes 

Aperitiefplankje van het huis € 20/plateau
Huisbereide specialiteiten, ideaal als hapje of als 
tafelplankje bij  een receptie: witte pens, paté, 
droge worst, gedroogde ham, ovenspek.

Slagersplank € 50/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

vanaf 
4 pers.

vanaf 
4 pers.

Tapasschotel Luxe  € 35/2 p. 
(Assortiment kan variëren) € 70/4 p. 
Uitgebreide aperitief: € 105/6 p.
ruim assortiment apero salami en apero ham, 
verschillende soorten kaas, 
3 tapenades, diverse antipasti, rilette, 
tomaat mozarella en aangepaste koekjes

Tapasschotel gemengd  € 100/4 pers.
Volwaardige maaltij d: € 150/6 pers.
bestaat uit een koude tappasschotel met 
huisbereide specialiteiten, tappenades, olij ven, 
gedroogde tomaten, ansjovis, haring met dille 
Bruschetta, warme wrap, mini hamburgertje, 
nacho’s, mini quiche, mini pizza, kip nugget met 
tartare, warme scampi

MINI WRAPS
Assortiment mini wraps  € 16,50/plateau
20 mini wraps: 5 verschillende 
soorten aangepast aan het seizoen

APERO BBQ

Lekkere bbq aperoschotel  € 17,95/pers.
gepresenteerd op houten plank 
vergezeld van 1 warme saus en 1 koude saus

Gehaktstaafje, gekruid spekspiesje, scampispies-
je, mini chipolata, duo partyballetje – grillworst, 
speenvarkensspiesje, rundsvleesspiesje, black 
angus burger, kippenhaasje, grillgroentjes als 
garnituur (asperge, wortel, courgette)

BestelONLINE
www.slagerĳ robbyenangelique.be

Zomertopper
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- 2 steaks per persoon (alternatief: kip, scampi) 
- champignonsaus, pepersaus, tartare, mayo
- rozemarij npatatjes of frietjes
- koude groentjes

KIDSVERSIE € 11,50/p.
- 3 kipfi ngers, 4 partyballetjes,
- rozemarij npatatjes of frietjes, koude groentjes 

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

€ 24,95/p.

vanaf 
2 pers.

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

WOK PARTY 
5 lekkere wokgerechtjes:
•  Scampi, sjalot, tomaat, roze pepersaus, tagliatelli
•  Kippenreepjes, ananas, chinese kool, sojascheut, ajuin, rij st en bombay curry saus
• Varkensreepjes, wokgroenten, spirelli, sweet and sour saus
• Runderreepjes , mangetout boontjes, champignons en pij pajuin, chinese mie en ketjapsaus
• Kalfsreepjes, broccoli, paprikareepjes, sojascheut, wortel, courgette, vlinderpasta en room

De sauzen en room zij n naar smaak te gebruiken. Steeds eerst vis of vlees aanbakken dan de groentjes 
erbij  helemaal op het einde de pasta en saus toevoegen.

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

€ 19,95/p. 
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vanaf 
2 pers.

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.

SPITBURGER / BROODJE BEENHAM

TEPPANYAKI / FONDUE / GOURMET

Wij  voorzien 2 ovenkoeken per persoon, 200 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!

Ook buiten op terras kan deze formule voor de nodige sfeer zorgen.
Bekĳ k alle details via onze website en bestel online.

€ 11,95/p.

Als hoofdgerecht: ruim assortiment Belgische, Franse en zuiderse kazen, vers fruit en aangepaste garnituren   € 17,95/p.

Heerlĳ ke charcuterie-, kaasschotel met traditioneel beleg waaronder gekookte ham, jonge kaas, Brie, préparé, vleessalade, 
gehakt, krabsalade, kippenwit met tuinkruiden, boerenham, fi jnkostsalami en vleesbrood van het huis, Paterskaas, franse 
kazen, versierd met fruit (geen brood voorzien)

KLASSIEK: préparé, kaas, hesp, salami, kipsalade, krabsalade,   € 6,80 (4 br./p.) /  € 10,20 (6 br./p..) / € 13,60 (8 br./p.)
tonijn, vleessalade zonder groentjes

LUXE: idem klassieke broodjes maar met groentjes € 7,60 (4 br./p.) /  € 11,40 (6 br./p.) / € 15,20 (8 br./p.)
  
BROODJES VAN HET HUIS   € 10,00 (4 br./p.) /  € 15,00 (6 br./p.) / € 20,00 (8 br./p.)
carpaccio van rosbief, tonĳ n met rode pesto, grĳ ze garnaalsalade, 
gerookte zalm, Brie met nootjes, beenham, gandaham met meloen, tomaat mozzarella

KAASPLANK

VLEES-KAASPLANK

BROODJES

vanaf 
4 pers.

vanaf 
4 pers.

vanaf 
4 pers.

BestelONLINE
www.slagerĳ robbyenangelique.be

(300 gr/p.)

€ 18,95/p.
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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

Breughelschotel € 17,95/p.
Ruim assortiment aan huisbereide en ambachtelĳ ke 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.

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

Feestbuffet   € 35,95/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 tonĳ n, groentjes, aardappeltjes en pasta

Italiaans buffet   € 37,95/p.
Tapasassortiment, grĳ ze-garnaalsalade met kerstomaatjes, carpaccio van rosbief,
carpaccio van kip, Vitello tonato, gerookte zalm met garnituur en mosterd dille, Robby’s ham 8 maanden 
gedroogd met carpaccio van meloen, salade met tomaat burrata, carpaccio van rundspastrami
3 verschillende pastasalades, koude groenten, krieltjes, foccacia

Carpacciobuffet        € 26,95/p.
Carpaccio van belgisch witblauw, carpaccio van kip, carpaccio van tonĳ n, 
carpaccio van zalm, carpaccio van iberico of italiaanse rollade, carpaccio 
van coquille, gemengde salade koolsalade, foccacia brood

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

vanaf 
4 pers.

4 soorten pasta’s te kiezen uit:

PASTABUFFET vanaf 
6 pers.

Penne bolognaise
Spaghetti carbonara
Macaroni ham kaas
Vlindertjes met toscaanse saus, gehakballetjes, mozzarella
Lasagna bolognaise
Vlindertjes scampi – zalm – prei
Penne – scampi – curry
Mie-kip-thai curry-kokos
Pasta pesto
Penne-kip-broccoli
Penne vegetarienne
Italiaanse ovenschotel
Tagliatelle van het huis
Spaghetti giuseppe
  (spaghetti, gehaktballetjes, tomatensaus, ham, kaassaus)

Zomertopper

Zomertopper

NIEUW

WARM

€ 24,95/p.

vanaf 
6 pers.
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ONZE BARBECUETOPPERS

GROENTEN EN AARDAPPELBEREIDINGEN

Te verkrĳ gen zonder of met koude groentjes

BBQ PAKKET 1         € 7,75 pp / € 16,85 pp all-in
Bbqworst, kalkoenbrochet, gemarineerd spek

BBQ PAKKET 2         € 11,50 pp / € 20,60 pp all-in
Gemarineerd kippenboutje, chipolata,
bbqkotelet, gemarineerde steak

BBQ PAKKET LUXE        € 16,75 pp / € 31,75 pp all-in
Indianenpij l, scampibrochet, witte worst, kipspiesje limoncello, speenvarkenkoteletje, gekruide pelee royal

COTE A L’OS PAKKET        € 23,95 pp (min. 2 pers.)
Côte a l’os gekruid of gemarineerd, koude groenten, duo van zoete aardappel en aardappel
tartare, champignonsaus, bruine saus

PELEE ROYAL PAKKET       € 24,95 pp (min. 2 pers.)
Pelee royal gekruid natuur of gemarineerd, koude groenten, duo van zoete aardappel en aardappel,
tartare, champignonsaus, bruine saus

BBQ RIBBETJES PAKKET      € 19,95 pp (min. 2 pers.)
1,5 rib per pers., koolsalade, gemengd fruit, aardappel in de schil, pakket koude sausje

Koude groenten € 4,65 pp
Groentenassortiment gepresenteerd per persoon

Bbq grill groenten € 8.00 pp
Zoete paprika, courgette, bloemkool, jonge wortel, groene asperge, aubergine, champignon

Groentensalade pakket (vanaf 6 pers.) € 8.00 pp 
Knolseldersalade, vitamientjes, krokante groentensalade, witte koolsalade, gegrilde bloemkool-broccolisalade

Koud pastasalade buffet (vanaf 6 pers.) € 6,50 pp
Capresesalade, fruitige parelcouscous, griekse rĳ stsalade, fettucinisalade

Aardappelsalade € 3,15 pp
Rozemarĳ npatatjes € 3,15 pp
Aardappel in de schil  € 3,15 pp
Duo aardappel en zoete aardappel grill  € 4,50 pp
Pastasalade met groentjes € 4,25 pp
Griekse rĳ stsalade € 4,25 pp
Fruitige parelcouscous € 4,25 pp
Parelcouscous met gegrilde groenten € 4,25 pp
Pastasalade caprese € 4,25 pp
Fettucinisalade € 4,25 pp

Zomertopper
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APERO
indianepijl /vuurfakkel
scampibrochette
party stick
kippenlollie
grillworst
witte pens
banana split
pipo
gekruid spek
ovenspek
zalmlollie (dagprijs)
cocquillespies 
aperiospies

VIS
zalm brasade
coquillespies
sampibrochet
papillot van zalm 
papillot van kabeljauw
zeeduivel brasade
gemarineerde zalm

KIP
aperio
gemarineerde kippenbout
gemarineerde kipfilet
kip limoncello 
kiplollie
kipchioplata
italiaanse kipfilet
kipbrochet
kalkoenbrochet
gemarineerde kipdonut

VARKEN
iberico gebraad
secreto filet
varkensbrochet
varkenshaasbrochet
varkensmedaillon
varkenshaas gemarineerd
rib-eyebrochet
gemarineerd varkenshammetje
gekruide of gemarineede bascote
speenvarkenkotelet

gekruide of gemarineerde spiering 
gekruide of gemarineerde kotelet
gekruid of gemarineerd spek
gekruide of gemarineerde ribben
italiaanse mignonette
varkens côte a l’os

RUND
rundsbrochet
rundsbrazade
steak maison
gemarineerde steak
belgische rib eye
toscaanse rib eye
côte a l’os natuur, gemarineerd, gekruid
entre-côte natuur, gemarineerd, gekruid
pelee royal natuur, gemarineerd, gekruid
toscaanse chateaubriand
dry aged van het moment

KALFS
kalfsbrochet
kalfschateaubriand natuur, gemarineerd, gekruid
pelee royal natuur, gemarineerd, gekruid
kalfs côte a l’os natuur, gemarineerd, gekruid
kalfs rib eye
toscaanse kalfs rib eye

LAM
lamskroon natuur, gemarineerd
lamskotelet natuur, gemarineerd
lamsboutsnede natuur, gemarineerd

WORST/HAMBURGER
bbq worst
kippenworst
witte pens (huisbereid)
banana split (huisbereid)
jagerworst 
duitse kaasworst
toscaanse worstgrill
worstkaas 
grillworst
bbqburger
entre-côteburger
hamburger

ONS BARBECUEASSORTIMENT BESTELLEN VIA MAIL OF TELEFONISCH
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BESTEL NU JOUW FORMULE

STATIESTRAAT 25 - 8720 DENTERGEM - T. 051 57 02 75 - www.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. eind november 2023

BestelONLINE
www.slagerĳ robbyenangelique.be

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

OPENINGSUREN:
Ma. gesloten
Di.: 8u00 tot 12u30 - 14u00 - 18u30
Wo.: 8u00 tot 12u30 - 14u00 - 18u30
Do.: 8u00 tot 12u30 - 14u00 - 18u30
Vr.: 8u00 tot 12u30 - 14u00 - 18u30
Za: 8u00 tot 12u30 - 14u00 - 18u30
Zo.: 8u30 tot 12u00


