Culinaire
feestsuggesties

BESTEL TIJDIG!
Kerstavond - Kerstdag:
Bestellingen voor 24, 25, 26, 27 december moeten geplaatst worden,
ten laatste op dinsdag 22 december voor 15u
(de winkel is gesloten op woensdag 23/12)
Op 25 december is de winkel open van 9u tot 12u,
de gewone webshop (winkelkarretje) sluit op 24/12 om 17u!!
Op 26 december is de winkel open vanaf 9u en kunnen bestellingen
ten vroegste afgehaald worden om 11u30!

Oudejaarsavond - Nieuwjaarsdag:
Bestellingen voor 31 december, 1, 2, 3 januari moeten geplaatst worden,
ten laatste op dinsdag 29 december voor 15u
(de winkel is gesloten op woensdag 30/12)
Op 1 januari is de winkel open van 9u tot 12u,
de gewone webshop (winkelkarretje) sluit op 30/12 om 17u!!
Op 2 januari is de winkel open vanaf 9u en kunnen bestellingen
ten vroegste afgehaald worden om 11u30!
WIJ WERKEN MET VERSE PRODUCTEN!
Uw bestelling annuleren voor 24, 25, 26 en 27 december kan enkel
tot en met dinsdag 22 december (12u)
Uw bestelling annuleren voor 31 december, 1, 2, 3 januari kan enkel
tot en met dinsdag 29 december (12u)

Belangrijk bericht
Feestdagen en COVID-19
Bestel online!
U kan in onze culinaire webshop (mes-en-vork symbooltje rechts bovenaan)
bestellen en betalen (met Payconiq).
Als u online bestelt EN betaalt haalt u uw bestelling af
in de Langerbrugsestraat, (oprit vóór huisnummer 1).
Als u in de winkel bestelt EN betaalt haalt u eveneens uw bestelling af
in de Langerbrugsestraat (oprit vóór huisnummer 1).
U bestelt online en betaalt bij afhalen,
dan moet u uw bestelling afhalen in de winkel
U bestelt in de winkel en betaalt bij afhalen,
dan moet u uw bestelling afhalen in de winkel
Ook dit jaar worden er voor de feestperiode
geen telefonische bestellingen opgenomen.
Enkel online op www.slagerijvandevelde.be
(mes-en-vork symbooltje rechts bovenaan) of in de winkel.

Hou het veilig en respectvol!
Draag een mondmasker,
ook wanneer u buiten staat aan te schuiven.
Volg de aangegeven instructies!

Aperitief koud
5001. koud assortiment 1:		
1 garnaalcocktail
1 cannelloni van gerookte zalm en mierikswortel
1 foie gras met peperkoek
1 truffel van eendenmousse

8.00 €/st.

5002. koud assortiment 2: 		
1 wrap van italiaanse ham, kruidenkaas, pijnboompitjes
1 vitello tonato met tonijnmousse
1 scampi op oosterse wijze
1 mousse van gerookte zalm

8.00 €/st.

5051. tapas bord (vanaf 4pers.)
8.00 €/p.p.
kaasblokjes, olijven, grillworst, chorizo, salamiblokjes, tapenade en
dipstokjes, Italiaanse ham, haringhapjes, ansjovis, mosterd, augurkjes
5050. tapas bord deluxe (vanaf 4 pers.)
12.50 €/p.p.
tapenade, dipkoekjes en -stokjes, Italiaanse ham met grissini, kerstomaatjes,
mozzarellaspiesje met zongedroogde tomaatjes, olijven, feta, kaasblokjes, salami,
chorizo, grillworst, peppadew, haringhapjes, ansjovis, mosterd, augurkjes
5053. kids tapas (vanaf 4 kinderen)
6.50 €/p.p.
jonge kaas blokjes, babybell, mozzarellaspiesje, grillworst,
salamiblokjes, kerstomaatjes, verse wortelstaafjes,
komkommerstaafjes, cocktailsaus, Mickey worstjes en kinderworstje
Buiten de feestdagen kan de samenstelling van de hapjes en tapas wijzigen!

Aperitief warm
5007. bladerdeeg assortiment: (15 stuks)
5 mini-videe kaas, 5 mini-videe kip, 5 mini-videe bolognaise

10.50 €/st.

5008. assortiment mini-videe kaas (15 stuks)

10.50 €/st.

5009. assortiment mini-videe kip (15 stuks)

10.50 €/st.

5010. assortiment mini-videe bolognaise (15 stuks)

10.50 €/st.

5011. assortiment mini-pizza (8 stuks)

8.00 €/st.

5020. kippenboutjes		

0.60 €/st.

5012. warm assortiment:		
2 scampi zachte diabolique saus, 2 sint-jacobs nootje witte wijn
2 gegrild zalmblokje botersaus

12.00 €/st.

feestsoep
5905. Tomatenroomsoep met balletjes

4.00 €/l

5906. Pompoensoep met kruidenkaas

4.30 €/l

5907. Pittige Thaise rode kerriesoep

4.00 €/l

5908. Witloofsoep met grijze garnaaltjes

4.50 €/l

Koude voorgerechten
5150. Versierd bord met Rundcarpaccio

7.50 €/st.

5151. Rundcarpaccio (enkel vlees)

5.50 €/st.

5152. Cavaillon met feta, italiaanse ham en munt

8.25 €/st.

5155. Slaatje van grijze garnaaltjes (garnaalcocktail)

8.50 €/st.

5157. Vitello tonato (carpaccio van gestoomd kalfsgebraad

8.50 €/st.

met een sausjes van tonijn, rucola en kappertjes)
5158 . Vitello tonato (enkel vlees)

6.50 €/st.

Warme voorgerechten
5100. Vispannetje

8.25 €/st.

5101. Coquilles witte wijnsaus

9.00 €/st.

5102. Scampi van de chef met tagliatelle (mascarponesaus)

8.25 €/st.

5103. Gebakken kalbejauwhaasje met mediterraanse brunoise
en citroenpepersaus met graanmosterd

8.50 €/st.

5105. Half babykreeftje met tagliatelle en kruidenboter

15.50 €/st.

568.

Garnaalkroketjes

2.95 €/st.

569.

Kaaskroketjes

1.75 €/st.

5120. Kaasrolletjes

2.85 €/st.

5121. Hamrolletjes

2.85 €/st.

5122. Videe - koninginnenhapje

3.55 €/st.

Mini sandwiches & broodjes
5450. mini - sandwiches zonder groenten

1.10 €/st.

5451. mini - sandwiches met groenten

1.40 €/st.

5452. mini - pistolets zonder groenten

1.10 €/st.

5453. mini - pistolets met groenten

1.40 €/st.

gevuld in een schildpad (5454) of krokodil (5455)

8.00 €/st.

Feestmenu
(vanaf 2 personen)

		
01. Witloofsoep met gerookte zalm
Slaatje van grijze garnaaltjes
Hertenrugfilet met wildsaus vier-vruchten
Dessertassortiment of kaasbordje
01 | 36.90 €/p.p. (5240)

02. Tomatenroomsoep
Carpaccio van wit-blauw rund
Varkenshaasje met streekbierensaus
Dessertassortiment of kaasbordje
02 | 30.75 €/p.p. (5241)
5 KROKETJES PER PERSOON GRATIS BIJ IEDER MENU
* Geen wijzigingen mogelijk in de menu’s!

Feestmenu
(vanaf 2 personen)

		
03. Pompoensoep met kruidenkaas
Vitello tonato
Parelhoentjes Normandische wijze
Dessertassortiment of kaasbordje
03 | 31.35 €/p.p. (5242)

5 KROKETJES PER PERSOON GRATIS BIJ IEDERE MENU
* Geen wijzigingen mogelijk in de menu’s!

Hoofdgerechten
5200. Hertenrugfilet met wildsaus vier-vruchten

20.90 €/p.p.

5201. Varkenshaasje met streekbierensaus

16.00 €/p.p.

5202. Wildstoofpotje van hert en everzwijn

15.90 €/p.p.

5203. Parelhoentjes Normandische wijze

15.45 €/p.p.

5204. Kalkoenrollade champignonroomsaus

14.90 €/p.p.

aangevuld met gekruid tomaatje, gekarameliseerd witloof, spekboontjes,
jonge worteltjes, spruitjes en een ovenappeltje met veenbessen.
5210. Portie orlof met saus, zonder groentjes

5,30 €/p.p.

5211. Portie wangetjes met saus, zonder groentjes

8.50 €/p.p.

Hoe warm ik mijn bereide gerechten op ?
Om al uw bereide gerechten op een goede en veilige manier op te warmen
zonder kwaliteitsverlies, zonder uitdroging van uw gerecht volgen hier richtlijnen die u best nauwgezet opvolgt.
* Verwarm de warme luchtoven voor op 100°C.
* Ondertussen trek je rond elke schotel stevig een aluminiumfolie.
* Zeker geen gaatjes prikken
* Plaats de gerechten in de voorverwarmde oven.
* Breng de temperatuur van de oven terug op 80 à 90 °C.
* Reken minstens 1u30 vooraleer de gerechten warm zijn.
* Indien nodig mogen de gerechten langer in de oven staan
Voordelen van deze wijze van opwarmen
* Geen kwaliteitsverlies & uitdroging door de folie.
* Geen verdere garing door de lage temperatuur.
* U hoeft niet meer om te kijken bij de opwarming, dus minder werk.
* Perfecte temperatuur om de gerechten te serveren.

Teppan yaki

(minstens 3 personen per soort)

5700 Teppan yaki 1 (vlees)
18.90 €/p.p.
Halloumi met filet d’ardenne, gemarineerde tournedo, gemarineerd kippenlapje,
gemarineerde varkensmedaillon, gekruide kalfstournedo, beenham met
ovenspekkruiden, pepermedaillon, worstje, vleesspies
5701 Teppan yaki 2 (vlees en vis)
20.90 €/p.p.
gemarineerde scampi, zalmsteak citroenpeper, coquille met spek,
gemarineerde tournedo, gemarineerde varkensmedaillon, gemarineerd
kippenlapje, gekruide kalfstournedo, pepermedaillon,
worstje, beenham met
ovenspekkruiden
Elke teppan yaki is aangevuld met rauwkostgroenten, aangepaste groenten
voor grill (verse paddenstoelen, witloof, spekboontje, courgetteschijfje)
gemarineerde krieltjes, nasi goreng, noedels.
			
grillplaat 90 cm
grillplaat 45 cm

Huur uw toestel:
9.00 €
7.00 €

Koop uw toestel:
69.00 €
45.00 €

Hamburger party
(vanaf 4 personen)

5695 4 burgertjes: entrecote, kaas, kip en BBQ
11.00 €/p.p.
sausjes: cocktail, mexicaanse en hamburger
heerlijke zachte en harde broodjes.
aangevuld met bijpassende groenten (tomaat, ijsberg, rucola en augurk,
ringen rode ui, zongedroogde tomaatjes) gebakken ajuintjes, cheddar en spek

Assortiment koude sausjes (150g)

1.40 €/st.
Cocktail, tartaar, provençaalse, mayonaise, mexicaanse, hamburger, look,
Japanse, maison (zoet), sesam, curry en mosterd

Fondue
(vanaf 2 personen)

5600. Fondue (300 g/p.p.)
malse rumsteakblokjes, kalkoenblokjes, chipolata,
spekvinkjes en 5 soorten balletjes
5601. Fondue Royal (350 g/p.p.)
blokjes tournedo, kalkoenblokjes, varkenshaasje
spekvinkjes, kalfssteak, 2 soorten balletjes

9.15 €/p.p.

11.25 €/p.p.

5603. Eindejaarsfondue (350 g/p.p.) (19 dec. tot 17 jan.)
11.80 €/p.p.
blokjes tournedo, kalkoenblokjes, varkenshaasje, kaasballetjes,
zuiderse balletjes, pepermedaillon, caslerblokjes, pittig worstje		
5602. Kinderfondue (150 g/p.p.)
blokjes kalkoen, chipolata en balletjes

4.50 €/p.p.

5611. Assortiment balletjes (300g)
5612. Assortiment balletjes, vinkjes (300g)
3175. Vergeet uw fondue olie niet!

3.90 €/st.
3.90 €/st.
7.40 €/fles

Gourmet
(vanaf 2 personen)

5650. Gourmet (400 g/p.p.)
11.80 €/p.p.
cordon bleu, wienerschnitzel, biefstuk, saté, kalfssteak, kipfilet, worstjes,
entrecote burger, kaasburger en kwarteleitje met spek
5651. Gourmet Royal (400 g/p.p.)
12.40 €/p.p.
rumsteak, beenham met ovenspekkruiden, kalfssteak, kipfilet, worstje,
entrecote burger, kaasburger, varkensmedaillon, kwarteleitje met spek
5652. Kindergourmet (200 g/p.p.)
worstje, hamburger, kaasburger, kipfilet, grillworst

5.80 €/p.p.

5655. Wildgourmet (350 g/p.p.) (19 dec. tot 17 jan.!!)
18.85 €/p.p.
hertenrugfilet, fazantenfilet, parelhoenfilet, eendenborst, lamskotelet(kroontje),
everzwijn, kwarteleitje met spek, wildbrochette.

Feestmenu
Warme beenham
5350. gesneden beenham 300 g/p.p.

7.90 €/p.p.

Beenham is voorzien van warme saus (150 g/p.p.)
Keuze uit roomsaus, jagersaus of Provençaalse roomsaus

Opgevulde kalkoen/kip
(incl. champignonroomsaus)
5301. gebakken kalkoen 6 of 7 pers.

13.00 €/p.p.

5302. gebakken kip 4 of 5 pers.

12.50 €/p.p.

Om zelf te bakken
5321. opgevulde, ovenklare kalkoen 6 of 7 pers.
5322. opgevulde, ovenklare kip 4 of 5 pers.

10.00 €/p.p.
9.50 €/p.p.

Assortiment warme sausjes (250g)
2.75 €/st.
pepersaus, champignonsaus, jussaus, druivensaus, grand veneur saus, 		
wildsaus, bearnaise saus, botersaus (vis), witte wijnsaus (vis)

Koude schotels
5400. koude schotel		
14.90 €/p.p.
parmaham, gekookte ham, rosbief, varkensgebraad, huisbereide kipfilet,
fricandon en salami aangevuld met tomaat en garnaaltjes, gevulde perzik
met tonijn, groenten, seizoensfruit en aardappelsalade
5401 koude schotel met vis
18.90 €/p.p.
parmaham, gekookte ham, rosbief, varkensgebraad, huisbereide kipfilet.
Gepocheerde zalmfilet, gerookte zalm aangevuld met tomaat en garnaaltjes,
gevulde perzik met tonijn, groenten, seizoensfruit en aardappelsalade

5403 kaasschotel		
14.50 €/p.p.
assortiment kazen aangevuld met seizoensfruit, nootjes, dadels en vijgen		

5456 mini-sandwiches (niet belegd)

0.45 €/st.

5457 harde broodjes (niet belegd)

0.45 €/st.

5458 zachte broodjes (niet belegd)

0.45 €/st.

AARDAPPELBEREIDINGEN & PASTA
563.

verse aardappelkroketjes

0.25 €/st.

638.

portie noedels royal (100g)

1.65 €/portie

639.

nasi goreng (100g)		

1.65 €/portie

640.

grillaardappeltjes (200g)

1.70 €/portie

641.

koude aardappelen (100g)

0.80 €/portie

642.

kilo killer (100g)		

1,55 €/portie

643.

aardappelgratin (200g)		

1.80 €/portie

644.

aardappelpuree (200g)		

1.40 €/portie

GROENTEN & FRUIT schotel
5690. koude groenteschotel (250 g/p.p.)
3.50 €/p.p.		
tomaatjes, komkommer, wortelen, knolselder, gemengde sla, cresson
5687. extra portie groentenmix (100g)

1.30 €/portie

5688. extra portie selder (100g)

0.70 €/portie

5689. extra portie wortelen (100g)

0.65 €/portie

5303. schotel warm fruit
5.25 €/p.p.
2 appels met veenbessen, 2 wijnpeertjes en 1 perzik met veenbessen op ananas		
5304. gevarieerde warme groenteschotel
5.75 €/p.p.
1 gekruid tomaatje, 1 gekarameliseerd witloof, portie boontjes met spek,
portie jonge worteltjes, spruitjes, 1 ovenappel met veenbessen

Een dessertje

( HUISBEREID )

5900. Dessertassortimentje
5.50 €/st.
mousse op basis van Baileys en Oreo koekjes, kaastaart met passievrucht
vruchten panna cotta, witte chocolademousse
5902. Kaasassortimentje (150g)
5.50 €/st.
4 soorten kaas met een garnituurtje (fruitig, schimmel, zacht en harde kaas)
5660. Pannenkoekendeeg bij gourmet (200 g)
TIP: heerlijk met fruit en een bolletje vanille-ijs

1.20 €/p.p.
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