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APERITIEFHAPJESAPERITIEFHAPJES
WARME HAPJESWARME HAPJES
Ovenklare hapjes Ovenklare hapjes 
Assortiment € 12,00 / 15 st.Assortiment € 12,00 / 15 st.
 (minividé, kaas-ham, vis, pizza en worstenbroodje) (minividé, kaas-ham, vis, pizza en worstenbroodje)
Minipizza (per 8 stuks) € 6,00 / 8 st.Minipizza (per 8 stuks) € 6,00 / 8 st.
Miniworstenbroodjes (per 8 stuks) € 6,00 / 8 st.Miniworstenbroodjes (per 8 stuks) € 6,00 / 8 st.
De ovenklare hapjes dienen enkele minuutjes (5 à 10) opgewarmd te wordenDe ovenklare hapjes dienen enkele minuutjes (5 à 10) opgewarmd te worden
in een voorverwarmde oven op 180°C tot ze heerlijk warm zijn.in een voorverwarmde oven op 180°C tot ze heerlijk warm zijn.

KOUDE HAPJESKOUDE HAPJES
Assortiment tapas Assortiment tapas 
 zelf samen te stellen naar eigen keuze: olijven, zongedroogde  zelf samen te stellen naar eigen keuze: olijven, zongedroogde 
 tomaatjes, ansjovis, peppadew met kaas, kaasblokjes, salami, enz. tomaatjes, ansjovis, peppadew met kaas, kaasblokjes, salami, enz.

BORRELGLAASJES DE LUXEBORRELGLAASJES DE LUXE  
 Borrelglaasje van garnaal € 1,95 / st. Borrelglaasje van garnaal € 1,95 / st.
 Borrelglaasje van gerookte zalm  € 1,95 / st. Borrelglaasje van gerookte zalm  € 1,95 / st.
 Borrelglaasje van krab € 1,95 / st. Borrelglaasje van krab € 1,95 / st.
 Borrelglaasje van pastramicarpaccio € 1,75 / st. Borrelglaasje van pastramicarpaccio € 1,75 / st.
 Borrelglaasje van kipcarpaccio  € 1,75 / st. Borrelglaasje van kipcarpaccio  € 1,75 / st.
 Borrelglaasje van rundcarpaccio € 1,75 / st. Borrelglaasje van rundcarpaccio € 1,75 / st.



FEESTELIJKE SOEPENFEESTELIJKE SOEPEN
Aspergeroomsoep € 4,90 / lAspergeroomsoep € 4,90 / l
Tomatenroomsoep met balletjes  € 4,25 / lTomatenroomsoep met balletjes  € 4,25 / l
Boschampignonsoep     € 4,90 / lBoschampignonsoep     € 4,90 / l

Deze soepen zijn gemakkelijk op te warmen door voorzichtig om te roeren Deze soepen zijn gemakkelijk op te warmen door voorzichtig om te roeren 
op een zacht vuurtje. Met 1 liter soep kan men 3 borden vullen.op een zacht vuurtje. Met 1 liter soep kan men 3 borden vullen.

WARME VO ORGERECHTENWARME VO ORGERECHTEN
Kaaskroketten € 1,80 / st.Kaaskroketten € 1,80 / st.
Garnaalkroketten € 2,90 / st.Garnaalkroketten € 2,90 / st.

Deze dienen eventjes gefrituurd te worden en worden zonder garnituur afgeleverd.Deze dienen eventjes gefrituurd te worden en worden zonder garnituur afgeleverd.

Scampi van de chef “TOPPER” € 9,75 / pers.Scampi van de chef “TOPPER” € 9,75 / pers.
 6 scampi’s op een bedje van tagliatelle met een zachte roze pepersaus 6 scampi’s op een bedje van tagliatelle met een zachte roze pepersaus

Deze gerechten dienen best 12 à 15 min. opgewarmd te worden in een Deze gerechten dienen best 12 à 15 min. opgewarmd te worden in een 
voorverwarmde oven van 180°C . Voor de warme voorgerechten die in voorverwarmde oven van 180°C . Voor de warme voorgerechten die in 

porselein worden afgeleverd, wordt een waarborg van € 3,50 gevraagd.porselein worden afgeleverd, wordt een waarborg van € 3,50 gevraagd.

KOUDE VO ORGERECHTENKOUDE VO ORGERECHTEN
Trio van wildpaté € 7,75 / pers.Trio van wildpaté € 7,75 / pers.
 de lekkerste wildpasteien gegarneerd op een bordje met garnituur  de lekkerste wildpasteien gegarneerd op een bordje met garnituur 
	 en	aangepaste	konfijten	 en	aangepaste	konfijten
Garnaalcocktail € 9,50 / pers.Garnaalcocktail € 9,50 / pers.
 grijze garnalen op een bedje van sla met garnituur grijze garnalen op een bedje van sla met garnituur
Carpaccio van rundvlees € 7,90 / pers.Carpaccio van rundvlees € 7,90 / pers.
	 een	bord	rijkelijk	belegd	met	runderfilet	en	aangepaste	garnituur	 een	bord	rijkelijk	belegd	met	runderfilet	en	aangepaste	garnituur
Bordje uit de zee € 9,50 / pers.Bordje uit de zee € 9,50 / pers.
 heerlijk gerookte zalm, heilbot, forel en 1ste keus grijze garnalen  heerlijk gerookte zalm, heilbot, forel en 1ste keus grijze garnalen 
 met aangepaste garnituur met aangepaste garnituur

Al deze gerechten worden op een porseleinen bordje geserveerd waarvoor Al deze gerechten worden op een porseleinen bordje geserveerd waarvoor 
een waarborg van € 3,50 wordt aangerekend.een waarborg van € 3,50 wordt aangerekend.



HO OFD GERECHTEN VISHO OFD GERECHTEN VIS
Tongrolletjes van de chef € 12,95 / pers.Tongrolletjes van de chef € 12,95 / pers.
Vispannetje (tongrol, kabeljauw, zalm en garnalen) € 11,50 / pers.Vispannetje (tongrol, kabeljauw, zalm en garnalen) € 11,50 / pers.

Deze gerechten dienen best 15 à 20 min. opgewarmd te worden in een Deze gerechten dienen best 15 à 20 min. opgewarmd te worden in een 
voorverwarmde oven van 180°C en mogen ook in de microgolfoven. Deze voorverwarmde oven van 180°C en mogen ook in de microgolfoven. Deze 
gerechten worden afgeleverd in porselein en er wordt een waarborg van gerechten worden afgeleverd in porselein en er wordt een waarborg van 

€ 6,00 voor gevraagd.€ 6,00 voor gevraagd.

HO OFD GERECHTEN VLEESHO OFD GERECHTEN VLEES
Varkenshaasje € 9,25 / pers.Varkenshaasje € 9,25 / pers.
 rosé gebakken haasje getrancheerd met champignonroomsaus of  rosé gebakken haasje getrancheerd met champignonroomsaus of 
peperroomsauspeperroomsaus
Hertenkalffilet	 €	14,90	/	pers.Hertenkalffilet	 €	14,90	/	pers.
	 rosé	gebakken	hertenfilet	getrancheerd	met	een	heerlijk	wildsausje	 rosé	gebakken	hertenfilet	getrancheerd	met	een	heerlijk	wildsausje
Parelhoenfilet	 €	13,75	/	pers.		Parelhoenfilet	 €	13,75	/	pers.		
	 zacht	gebakken	parelhoenfilet	met	een	lekkere	druivenroomsaus	 zacht	gebakken	parelhoenfilet	met	een	lekkere	druivenroomsaus
Hertenstoofpotje (400 g per pers.) € 9,25 / pers.Hertenstoofpotje (400 g per pers.) € 9,25 / pers.
 stoofpotje van hert met boschampignons en spekjes stoofpotje van hert met boschampignons en spekjes
Kalkoenrollade € 7,75 / pers.Kalkoenrollade € 7,75 / pers.
 met saus naar keuze met saus naar keuze
Gebakken varkensgebraad € 7,75 / pers.Gebakken varkensgebraad € 7,75 / pers.
 met saus naar keuze met saus naar keuze
Orloffgebraad € 8,50 / pers.Orloffgebraad € 8,50 / pers.
 met kaassaus  met kaassaus 

Deze gerechten dienen best 18 à 25 min. opgewarmd te worden in een Deze gerechten dienen best 18 à 25 min. opgewarmd te worden in een 
voorverwarmde oven van 180°C en mogen ook in de microgolfoven. Deze voorverwarmde oven van 180°C en mogen ook in de microgolfoven. Deze 
gerechten worden afgeleverd in porselein en er wordt een waarborg van gerechten worden afgeleverd in porselein en er wordt een waarborg van 

€ 6,00 voor gevraagd.€ 6,00 voor gevraagd.



ONZE BEFAAMDE ONZE BEFAAMDE 
GEVULDE KALKOENGEVULDE KALKOEN

Gevulde kalkoen (te bestellen vanaf 8 pers.) € 16,95 / kgGevulde kalkoen (te bestellen vanaf 8 pers.) € 16,95 / kg
 gevuld met kalfsgehakt, truffel, champignons, peterselie en een vleugje cognac gevuld met kalfsgehakt, truffel, champignons, peterselie en een vleugje cognac
Verse opgevulde kip € 14,95 / kgVerse opgevulde kip € 14,95 / kg
Verse	opgevulde	kalkoenfilet	 €	17,95	/	kgVerse	opgevulde	kalkoenfilet	 €	17,95	/	kg

Bereidingswijze gevulde kalkoenBereidingswijze gevulde kalkoen
Neem uw kalkoen minstens 2 uur vooraf uit de koelkast en laat op Neem uw kalkoen minstens 2 uur vooraf uit de koelkast en laat op 
kamertemperatuur komen.kamertemperatuur komen.
Oven voorverwarmen op 180°C.Oven voorverwarmen op 180°C.
Voeg enkele klontjes boter toe in de hoeken van de braadslede en braad de Voeg enkele klontjes boter toe in de hoeken van de braadslede en braad de 
kalkoen gedurende 15 minuten op 180°C tot de kalkoen lichtjes bruint.kalkoen gedurende 15 minuten op 180°C tot de kalkoen lichtjes bruint.
Verlaag de temperatuur naar 150°C en bestrijk de kalkoen ieder half uur met Verlaag de temperatuur naar 150°C en bestrijk de kalkoen ieder half uur met 
een beetje gesmolten boter.een beetje gesmolten boter.
Voor de exacte braadtijd dient u vooraf rekening te houden met het gewicht van Voor de exacte braadtijd dient u vooraf rekening te houden met het gewicht van 
de kalkoen.de kalkoen.
Eerste	2	kg	=	90	minuten,	daarna	per	kg	=	30	minutenEerste	2	kg	=	90	minuten,	daarna	per	kg	=	30	minuten
Voorbeeld:	kalkoen	3,5	kg	=	90	min.	+	30	min.	+	15	min.	=	2.15	u.Voorbeeld:	kalkoen	3,5	kg	=	90	min.	+	30	min.	+	15	min.	=	2.15	u.
Indien uw kalkoen te snel kleurt, kan u deze afdekken met aluminiumfolie.Indien uw kalkoen te snel kleurt, kan u deze afdekken met aluminiumfolie.
Intussen kan u rustig uw bijgerechten prepareren van uw menu.Intussen kan u rustig uw bijgerechten prepareren van uw menu.
TIP: U kan bij ons in de winkel ook een braadthermometer kopen. (€ 7,50 / st.)TIP: U kan bij ons in de winkel ook een braadthermometer kopen. (€ 7,50 / st.)

BLIJVEND FEEST SUC CESBLIJVEND FEEST SUC CES
Gekookte kalkoenrollade € 14,90 / kgGekookte kalkoenrollade € 14,90 / kg
Gebakken varkensgebraad € 19,95 / kgGebakken varkensgebraad € 19,95 / kg
Vidé van het huis € 14,50 / kgVidé van het huis € 14,50 / kg
Kalfsblanquette van het huis € 18,50 / kgKalfsblanquette van het huis € 18,50 / kg
Kalkoenstoofpotje € 15,50 / kgKalkoenstoofpotje € 15,50 / kg
Bereide konijnenbillen € 18,90 / kgBereide konijnenbillen € 18,90 / kg

Bereidingen uit onze culinaire toog worden niet in porselein meegegeven.Bereidingen uit onze culinaire toog worden niet in porselein meegegeven.



BIJGERECHTENBIJGERECHTEN
AARDAPPELGERECHTENAARDAPPELGERECHTEN
Aardappelkroketten	(per	10	stuks	verkrijgbaar)	 €	 3,00	/	10	st.Aardappelkroketten	(per	10	stuks	verkrijgbaar)	 €	 3,00	/	10	st.
Aardappelgratin (250 g per persoon) € 2,75 / pers.Aardappelgratin (250 g per persoon) € 2,75 / pers.
Aardappelpuree (250 g per persoon) € 2,10 / pers.Aardappelpuree (250 g per persoon) € 2,10 / pers.
Aardappelsalade € 7,95 / kgAardappelsalade € 7,95 / kg
Gekruide krielaardappelen € 7,50 / kg Gekruide krielaardappelen € 7,50 / kg 

GARNITURENGARNITUREN
Appeltjes met veenbessen € 1,95 / st.Appeltjes met veenbessen € 1,95 / st.
Wijnpeertjes met veenbessen € 1,25 / st.Wijnpeertjes met veenbessen € 1,25 / st.
Bereide veenbessen € 16,90 / kgBereide veenbessen € 16,90 / kg

GROENTESCHOTELSGROENTESCHOTELS
Warme groenteschotel Warme groenteschotel (te bestellen vanaf 2 pers.) € 6,20 / pers. (te bestellen vanaf 2 pers.) € 6,20 / pers. 
jonge	worteltjes,	broccoliroosjes,	bloemkoolroosjes,	fijne	boontjes,	spruitjes	jonge	worteltjes,	broccoliroosjes,	bloemkoolroosjes,	fijne	boontjes,	spruitjes	
zuiders gebakken in olijfolie met daarop een stronkje gebakken witloof zuiders gebakken in olijfolie met daarop een stronkje gebakken witloof 
gewikkeld in gerookt spek met een vleugje honinggewikkeld in gerookt spek met een vleugje honing

Koude groenteschotel “de luxe”Koude groenteschotel “de luxe” (te bestellen vanaf 2 pers.) € 6,50 / pers. (te bestellen vanaf 2 pers.) € 6,50 / pers.
partjes tomaat, komkommerschijfjes, geraspte wortelen, rauwkostsla, partjes tomaat, komkommerschijfjes, geraspte wortelen, rauwkostsla, 
aardappelsla,	pastasla	en	fijne	boontjesaardappelsla,	pastasla	en	fijne	boontjes

Bak & grill groentjesBak & grill groentjes (te bestellen vanaf 2 pers.) € 6,20 / pers.  (te bestellen vanaf 2 pers.) € 6,20 / pers. 
krielaardappeltjes, wortelreepjes, sojascheuten, champignons, paprika, ajuin, krielaardappeltjes, wortelreepjes, sojascheuten, champignons, paprika, ajuin, 
prei en peulenprei en peulen

SAUZENSAUZEN
Warme sauzenWarme sauzen (per potje van 500 g) € 11,50 / kg  (per potje van 500 g) € 11,50 / kg 

peperroomsaus, champignonroomsaus, bearnaisesaus, wildsauspeperroomsaus, champignonroomsaus, bearnaisesaus, wildsaus
witte druivensaus, appelsiensaus, roze pepersaus, kaassauswitte druivensaus, appelsiensaus, roze pepersaus, kaassaus

Koude sauzen Koude sauzen (per potje van 200 g) € 8,50 / kg (per potje van 200 g) € 8,50 / kg 
cocktail, tartaar, look, zigeuner, curry, piri-piri, barbecue ...cocktail, tartaar, look, zigeuner, curry, piri-piri, barbecue ...



FEESTDESSERT SFEESTDESSERT S
Nieuw in ons assortiment: Nieuw in ons assortiment: IjsstronkIjsstronk
Keuze uit: Keuze uit: 
volledig	vanille	/	80%	vanille	+	20%	mokka	/	80%	vanille	+	20%	chocoladevolledig	vanille	/	80%	vanille	+	20%	mokka	/	80%	vanille	+	20%	chocolade
• • 6 pers. € 29,50 / st.6 pers. € 29,50 / st.
• • 8	pers.	 €	37,00	/	st.8	pers.	 €	37,00	/	st.
• • 10	pers.	 €	39,00	/	st.10	pers.	 €	39,00	/	st.
• • 12	pers.	 €	43,00	/	st.12	pers.	 €	43,00	/	st.

Chocolademousse	 €	 3,15	/	st.Chocolademousse	 €	 3,15	/	st.
Duo	van	chocolademousse	 €	 3,15	/	st.Duo	van	chocolademousse	 €	 3,15	/	st.
Tiramisu	met	speculoos	 €	 3,15	/	st.Tiramisu	met	speculoos	 €	 3,15	/	st.
Rijstpap met saffraan € 1,95 / st.Rijstpap met saffraan € 1,95 / st.
Aardbeienmousse	 €	 3,15	/	st.Aardbeienmousse	 €	 3,15	/	st.
Panna	cotta	met	rode	vruchten	coulis	 €	 3,15	/	st.Panna	cotta	met	rode	vruchten	coulis	 €	 3,15	/	st.

Dessertglaasjes assortiment 4 stuksDessertglaasjes assortiment 4 stuks € 9,95 / 4 st. € 9,95 / 4 st.
voor in de late uurtjes of voor de zoetebekken onder ons. 4 heerlijke varianten voor in de late uurtjes of voor de zoetebekken onder ons. 4 heerlijke varianten 
van minidesserts (mango-karamel, trio van chocolade, chocolade-speculaas en van minidesserts (mango-karamel, trio van chocolade, chocolade-speculaas en 
amandel-framboos)amandel-framboos)



GEZELLIG GEZELLIG 
MET FAMILIE OF VRIENDENMET FAMILIE OF VRIENDEN

FONDUEFONDUE (vanaf 2 pers.) € 9,50 / pers. (vanaf 2 pers.) € 9,50 / pers.
rundvlees,	varkensvlees,	kipfilet,	baconrolletje	en	balletjesrundvlees,	varkensvlees,	kipfilet,	baconrolletje	en	balletjes

KINDERFONDUEKINDERFONDUE € 5,50/ pers. € 5,50/ pers.
kipfilet,	chipolata,	balletjes	en	worstjeskipfilet,	chipolata,	balletjes	en	worstjes

GOURMETGOURMET (vanaf 2 pers.) € 10,25 / pers. (vanaf 2 pers.) € 10,25 / pers.
baconhapje,	steak,	worstje,	schnitzel,	kaasburger,	kipfilet	en	varkensmignonettebaconhapje,	steak,	worstje,	schnitzel,	kaasburger,	kipfilet	en	varkensmignonette

KEURGOURMETKEURGOURMET (vanaf 2 pers.) € 11,25 / pers. (vanaf 2 pers.) € 11,25 / pers.
Tournedos,	kipfilet,	varkensmignonette,	kalfslapje,	baconhapje,	worstje,Tournedos,	kipfilet,	varkensmignonette,	kalfslapje,	baconhapje,	worstje,
hamburger en pitahamburger en pita

KINDERGOURMETKINDERGOURMET € 5,50 / pers. € 5,50 / pers.
hamburger,	chipolata,	kipfilet	en	schnitzelhamburger,	chipolata,	kipfilet	en	schnitzel

GOURMET SPECIALGOURMET SPECIAL (vanaf 2 pers.) € 12,75 pers. (vanaf 2 pers.) € 12,75 pers.
(te verkrijgen vanaf 1/12/2019 tot en met 13/01/2020)(te verkrijgen vanaf 1/12/2019 tot en met 13/01/2020)
tournedos,	kipfilet,	varkenshaasje,	lamskroon,	worstje,	hertensteak,tournedos,	kipfilet,	varkenshaasje,	lamskroon,	worstje,	hertensteak,
kwarteleitje met gerookt spek en baconhapjekwarteleitje met gerookt spek en baconhapje

STEENGRILLSTEENGRILL (vanaf 2 pers.) € 11,50 / pers. (vanaf 2 pers.) € 11,50 / pers.
baconhapje,	tournedos,	kipfilet,	kalfslapje,	lamskroon,	varkenslapje,			baconhapje,	tournedos,	kipfilet,	kalfslapje,	lamskroon,	varkenslapje,			
hamburger en worstjehamburger en worstje

WILDGOURMETWILDGOURMET (vanaf 2 pers.) € 16,95 / pers. (vanaf 2 pers.) € 16,95 / pers.
(te verkrijgen vanaf 18/12/2019 tot en met 6/01/2020)(te verkrijgen vanaf 18/12/2019 tot en met 6/01/2020)
everzwijnfilet,	hertenkalffilet,	hazenrugfilet,	eendenfilet,	parelhoenfilet,	everzwijnfilet,	hertenkalffilet,	hazenrugfilet,	eendenfilet,	parelhoenfilet,	
bosduiffilet	en	een	kwarteleitje	met	gerookt	spekbosduiffilet	en	een	kwarteleitje	met	gerookt	spek

TEPPAN YAKITEPPAN YAKI (vanaf 2 pers.) € 12,25 / pers. (vanaf 2 pers.) € 12,25 / pers.
gekruide	steak,	gemarineerde	lamsfilet,	souflaki,	scampispiesje,	baconhapje,	gekruide	steak,	gemarineerde	lamsfilet,	souflaki,	scampispiesje,	baconhapje,	
gemarineerd	kalfslapje,	gemarineerde	kipfilet,	gemarineerd	varkenshaasjegemarineerd	kalfslapje,	gemarineerde	kipfilet,	gemarineerd	varkenshaasje

PIZZAPARTYPIZZAPARTY (per 4 pers. en per 6 pers.) € 16,50 / pers. (per 4 pers. en per 6 pers.) € 16,50 / pers.
5 pizzabroodjes per pers.5 pizzabroodjes per pers.
3	toppings3	toppings
20 verschillende soorten beleg20 verschillende soorten beleg

WOKPARTYWOKPARTY € 14,50 / pers. € 14,50 / pers.
4 gangen reepjesvlees: kalkoen, kip, rund en varken4 gangen reepjesvlees: kalkoen, kip, rund en varken
Groentjes,	rijst,	pasta	en	3	sausjesGroentjes,	rijst,	pasta	en	3	sausjes
Supplement wok party: 8 stuks gemarineerde scampi’s € 7,00 / pers.Supplement wok party: 8 stuks gemarineerde scampi’s € 7,00 / pers.



WINTERBARBECUEWINTERBARBECUE € 11,90 / pers. € 11,90 / pers.
Gemarineerde steak, scampibrochette, kipsaté, varkenshaasje met gerookt spekGemarineerde steak, scampibrochette, kipsaté, varkenshaasje met gerookt spek
Aardappelspiesje met barbecuespekAardappelspiesje met barbecuespek

CHARCUTERIESCHOTELCHARCUTERIESCHOTEL (vanaf 4 pers.) € 8,25 / pers. (vanaf 4 pers.) € 8,25 / pers.
(	+/-	250	g	/	pers.)	assortiment	van	de	fijnste	charcuterie	met	(	+/-	250	g	/	pers.)	assortiment	van	de	fijnste	charcuterie	met	
eigenbereide saladeseigenbereide salades

KAASSCHOTELKAASSCHOTEL (vanaf 4 pers.) (vanaf 4 pers.)
een kaasschotel kan gereserveerd worden als desserteen kaasschotel kan gereserveerd worden als dessert
(150 g / pers.) of als hoofdgerecht (250 g / pers.)(150 g / pers.) of als hoofdgerecht (250 g / pers.)
Maakt u graag uw eigen kaasschotel zelf, zoek gerust uw keuze in ons Maakt u graag uw eigen kaasschotel zelf, zoek gerust uw keuze in ons 
assortiment. Laat u toch liever de keuze aan ons, dan stellen wij voor u een assortiment. Laat u toch liever de keuze aan ons, dan stellen wij voor u een 
schotel samen die evenwichtig is van smaak en variatie, gegarneerd op een schotel samen die evenwichtig is van smaak en variatie, gegarneerd op een 
kaasplank met noten en fruitassortiment.kaasplank met noten en fruitassortiment.
hoofdgerecht	 €	13,50	/	pers.hoofdgerecht	 €	13,50	/	pers.
dessert € 9,95 / pers.dessert € 9,95 / pers.

ROZE ZALMSCHOTEL ‘BELLE VUEROZE ZALMSCHOTEL ‘BELLE VUE’ (vanaf 6 pers.) € 21,50 / pers.’ (vanaf 6 pers.) € 21,50 / pers.
→	mootje	roze	zalm,	tomaat-garnaal,	gevuld	hoeve-eitje,	gerookte	zalm	→	mootje	roze	zalm,	tomaat-garnaal,	gevuld	hoeve-eitje,	gerookte	zalm	
en heilbot met garnituur, gevulde perzik met tonijn aangevuld met eenen heilbot met garnituur, gevulde perzik met tonijn aangevuld met een
rijkelijk groenteassortiment, cocktail, tartaar en broodjesassortimentrijkelijk groenteassortiment, cocktail, tartaar en broodjesassortiment

KOUD BUFFETKOUD BUFFET (vanaf 6 pers.) € 27,50 / pers. (vanaf 6 pers.) € 27,50 / pers.
→	tomaat-garnaal,	Gandaham	met	meloen,	hespenrolletje	met			→	tomaat-garnaal,	Gandaham	met	meloen,	hespenrolletje	met			
asperges, gevuld hoeve-eitje, heerlijk gebakken runder-, en   asperges, gevuld hoeve-eitje, heerlijk gebakken runder-, en   
varkensgebraad,	ovengebakken	kippenboutjes,	zalmfilet,	varkensgebraad,	ovengebakken	kippenboutjes,	zalmfilet,	
uitgebreid groentebuffet, cocktail, tartaar en broodjesassortimentuitgebreid groentebuffet, cocktail, tartaar en broodjesassortiment

Al onze creaties worden op mooie waardevolle schotels gepresenteerd,Al onze creaties worden op mooie waardevolle schotels gepresenteerd,
waardoor wij genoodzaakt zijn een waarborg te vragen.waardoor wij genoodzaakt zijn een waarborg te vragen.

Deze borg ontvangt u volledig terug bij het in goede staat en netjes Deze borg ontvangt u volledig terug bij het in goede staat en netjes 
gereinigd af te leveren van deze goederen.gereinigd af te leveren van deze goederen.

WAARBORG EN HUURWAARBORG EN HUUR
waarborg van teppan yaki toestel € 20,00 / st.waarborg van teppan yaki toestel € 20,00 / st.
waarborg van gourmettoestel € 20,00 / st.waarborg van gourmettoestel € 20,00 / st.
huur woktoestel € 10,00 / st.huur woktoestel € 10,00 / st.
waarborg woktoestel € 50,00 / st.waarborg woktoestel € 50,00 / st.
huur pizerette € 10,00 / st.huur pizerette € 10,00 / st.
waarborg pizerette € 50,00 / st.waarborg pizerette € 50,00 / st.
waarborg stenen schalen € 6,00 / st.waarborg stenen schalen € 6,00 / st.
waarborg kaasplank € 10,00 / st.waarborg kaasplank € 10,00 / st.



VERS VLEES EN WILDVERS VLEES EN WILD
Als u uw kookkunst aan uw gasten wil tonen, Als u uw kookkunst aan uw gasten wil tonen, 

bieden wij u de lekkerste stukjes vleesbieden wij u de lekkerste stukjes vlees

Kalfsvlees:Kalfsvlees:
kalfsgebraad, kalfsoester, kalfskoteletkalfsgebraad, kalfsoester, kalfskotelet

Lamsvlees: Lamsvlees: 
lamsfilet,	lamsbout,	lamskroontje,	lamskoteletlamsfilet,	lamsbout,	lamskroontje,	lamskotelet

Rundvlees:Rundvlees:
runderfilet,	chateaubriand,	rosbief,	tournedos,	entrecoterunderfilet,	chateaubriand,	rosbief,	tournedos,	entrecote

Varkensvlees:Varkensvlees:
varkenshaasje, varkensgebraad, varkensmignonettenvarkenshaasje, varkensgebraad, varkensmignonetten

Kalkoen: Kalkoen: 
kalkoentournedos,	kalkoenfiletkalkoentournedos,	kalkoenfilet

Konijn:Konijn:  
konijn, konijnenrug, konijnenbilkonijn, konijnenrug, konijnenbil

Wild en gevogelte: Wild en gevogelte: 
Groot wild:Groot wild: ree, springbok, everzwijn, hertenvlees ree, springbok, everzwijn, hertenvlees
Klein wild:Klein wild: fazant, bosduif, haas, patrijs, wilde eend fazant, bosduif, haas, patrijs, wilde eend



HANDIG OM TE WETENHANDIG OM TE WETEN
Wij nemen graag de tijd om samen met u de bestelling door te nemen, daarom Wij nemen graag de tijd om samen met u de bestelling door te nemen, daarom 
vragen wij u om de bestelling niet telefonisch of per mail door te geven, maar vragen wij u om de bestelling niet telefonisch of per mail door te geven, maar 
langs te komen in de winkel.langs te komen in de winkel.

Om uw bestellingen met de beste zorgen te kunnen uitvoeren, vragen wij u tijdig Om uw bestellingen met de beste zorgen te kunnen uitvoeren, vragen wij u tijdig 
te bestellen.te bestellen.
Bestellingen kunnen gedaan worden tot en met woensdag 18 december voor Bestellingen kunnen gedaan worden tot en met woensdag 18 december voor 
Kerstmis en tot en met woensdag 25 december voor Nieuwjaar.Kerstmis en tot en met woensdag 25 december voor Nieuwjaar.

Bestel alles wat u nodig heeft in één keer en denk goed op voorhand na over uw Bestel alles wat u nodig heeft in één keer en denk goed op voorhand na over uw 
keuze. Het bespaart u, ons en onze leveranciers een hoop zorgen.keuze. Het bespaart u, ons en onze leveranciers een hoop zorgen.

Bestellingen via de online app voor kerst en Nieuwjaar zijn niet mogelijk!Bestellingen via de online app voor kerst en Nieuwjaar zijn niet mogelijk!

Tijdens deze drukke dagen zijn wij genoodzaakt te werken volgens onze Tijdens deze drukke dagen zijn wij genoodzaakt te werken volgens onze 
feestfolder en zijn afwijkingen niet mogelijk. U kan wel extra bijbestellen. Dank feestfolder en zijn afwijkingen niet mogelijk. U kan wel extra bijbestellen. Dank 
voor uw begrip.voor uw begrip.

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande en wij behouden ons het recht om de Deze prijslijst vervangt alle voorgaande en wij behouden ons het recht om de 
opgegeven prijzen te wijzigen.opgegeven prijzen te wijzigen.

Bewaar deze folder, hij blijft het hele jaar geldig.Bewaar deze folder, hij blijft het hele jaar geldig.

Verder vragen we u om bij afhaling samen met ons de bestelling zorgvuldig te Verder vragen we u om bij afhaling samen met ons de bestelling zorgvuldig te 
controleren. Door het grote aantal bestellingen kunnen fouten optreden, en door controleren. Door het grote aantal bestellingen kunnen fouten optreden, en door 
samen te controleren, hopen we dit zo veel mogelijk te beperken zodat u tevreden samen te controleren, hopen we dit zo veel mogelijk te beperken zodat u tevreden 
aan tafel kan gaan.aan tafel kan gaan.



KEURSLAGER TAMARAKEURSLAGER TAMARA

OPENINGSUREN:
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: 8.00 - 12.30 u.; 13.30 - 18.00 u.

Zaterdag: 7.30 - 16.00 u.
Donderdag en zondag gesloten

OPENINGSUREN FEESTDAGEN:
Maandag 23 december: gesloten
Dinsdag 24 december: 8.00 - 13.00 u.
Woensdag 25 december: alleen bestellingen afhalen tussen 10.00 en 11.30 u.
Donderdag 26 december: alleen bestellingen afhalen tussen 10.00 en 11.00 u.
Vrijdag 27 december: 8.00 - 12.30 u.; 13.30 - 18.00 u.
Zaterdag 28 december: 7.30 - 16.00 u.
Zondag 29 december: gesloten 
Maandag 30 december: gesloten
Dinsdag 31 januari: 8.00 - 13.00 u
Woensdag 1 januari: gesloten
Vanaf vrijdag 3 januari gelden de normale openingsuren.

DORPSSTRAAT 68 – 2960 SINT-LENAARTS
TEL. 03/313.84.27
FAX 03/ 313.84.56

KEURSLAGERTAMARA@OUTLOOK.BE

Prettige feesten

                        en smaakvol 2020


