Culinaire
feestsuggesties

Aperitief koud
01. koud assortiment 1:		
1 garnaalcocktail
1 hapje met gerookte forel en mierikswortel
1 foie gras met peperkoek
1 mousse van gerookte zalm

7.60 €/st.

02. koud assortiment 2: 		
1 eenden mousse balletje met gerookte eendenborst,
1 vitello tonato met krab
1 rilette met kweepeer
1 crème van bloemkool en grijze garnaaltjes

7.60 €/st.

03. tapas bord (vanaf 4pers.)
kaasblokjes, olijven, grillworst, chorizo, salamiblokjes, tapenade en
dipstokjes, Italiaanse ham, haringhapjes, ansjovis, mosterd, augurkjes

8.00 €/p.p.

04. tapas bord deluxe (vanaf 6 pers.)
12.00 €/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
05. Vlaamse tapas plank (vanaf 4 pers.)
7.00 €/p.p.
Huisbereide droge worst, grillworst, pastei, rauwe boerenham, beenham
en vleesbrood op grootmoeders wijze aangevuld met mosterd, augurkjes,
zilveruitjes en uienconfituur
06. kids tapas (vanaf 4 pers.)
6.50 €/p.p.
jonge kaas blokjes, babybell, mozzarellaspiesje, grillworst, salamiblokjes,
kerstomaatjes, verse wortelstaafjes, komkommerstaafjes, cocktailsaus,
zwan worstjes, Mickey worstjes en kinderworstje
Buiten de feestdagen kan de samenstelling van de hapjes wijzigen!

Aperitief warm
01. bladerdeeg assortiment: (15 stuks)
3 mini-pizza, 3 mini-videe kip, 3 mini-videe kaas,
3 mini-videe bolognaise, 3 kippenboutjes

10.50 €/st.

02. assortiment mini-videe kaas (15 stuks)

10.50 €/st.

03. assortiment mini-videe kip (15 stuks)

10.50 €/st.

04. assortiment mini-videe bolognaise (15 stuks)

10.50 €/st.

05. assortiment mini-pizza (12 stuks)

8.40 €/st.

06. kippenboutjes		

0.60 €/st.

07. warm assortiment 1:		
3 scampi zachte diabolique saus
3 gratin van ham en broccoli

10.50 €/st.

08. warm assortiment 2: 		
3 sint-jacobs nootje witte wijn
3 gegrild zalmblokje botersaus

10.50 €/st.

09. warm assortiment 3: 		
2 sint-jacobs nootje witte wijn
2 gratin van ham en broccoli
2 gegrild zalmblokje botersaus

10.50 €/st.

feestsoep
01. Bospaddestoelensoep		

4.00 €/l

02. Thaise rode curry soep met roze garnaaltjes

4.50 €/l

03. Tomatenroomsoep met balletjes

4.00 €/l

04. Aspergeroomsoep met gerookte zalm

4.50 €/l

Koude voorgerechten
01. Versierd bord met rundcarpaccio

6.50 €/st.

02. Rundcarpaccio (enkel vlees)

4.50 €/st.

03. Vitello tonato (carpaccio van gestoomd kalfsgebraad

8.00 €/st.

met een sausje van tonijn, rucola en kappertjes)
04. Slaatje van grijze garnaaltjes (garnaalcocktail)

8.50 €/st.

05. Canneloni van vis en gerookte zalm

8.00 €/st.

06. Cavaillon met huisbereide Duke of Berkshire ham

8.25 €/st.

07. Cavaillon met grijze garnaaltjes

8.50 €/st.

Warme voorgerechten
01. Vispannetje

8.25 €/st.

02. Coquilles witte wijnsaus

9.00 €/st.

03. Scampi Thaise wijze en noedels

8.25 €/st.

04

8.25 €/st.

Scampi tomaten-roomsaus en rijst

05. Half babykreeftje met tagliatelle en kruidenboter

14.90 €/st.

06. Garnaalkroketjes

2.95 €/st.

07. Kaaskroketjes

1.75 €/st.

08. Videe - koninginnehapje

3.55 €/st.

09. Kaasrolletjes

2.85 €/st.

10. Hamrolletjes

2.85 €/st.

Feestmenu
		
01. Aspergesoep met gerookte zalm
Slaatje van grijze garnaaltjes
Hertenrugfilet met wildsaus vier-vruchten
Dessertassortiment of kaasbordje
01 | 36.65 €/p.p.

02. Tomatenroomsoep
Carpaccio van wit-blauw rund
Varkenshaasje met streekbierensaus
Dessertassortiment of kaasbordje
02 | 29.50 €/p.p.
5 KROKETJES PER PERSOON GRATIS BIJ IEDER MENU
* Geen wijzigingen mogelijk in de menu’s!

Feestmenu
		
03. Bospaddestoelensoep
Scampi Thaise curry
Varkenswangetjes jachtmeestersaus
Dessertassortiment of kaasbordje
03 | 32.00 €/p.p.

04. Vitello Tonato
Parelhoentjes Normandische wijze
Dessertassortiment of kaasbordje
04 | 28.45 €/p.p.
5 KROKETJES PER PERSOON GRATIS BIJ IEDERE MENU
* Geen wijzigingen mogelijk in de menu’s!

Hoofdgerechten
01. Hertenrugfilet met wildsaus vier-vruchten

20.90 €/p.p.

02. Varkenswangetjes jachtmeestersaus

16.80 €/p.p.

03. Varkenshaasje met streekbierensaus

16.00 €/p.p.

04. Wildstoofpotje van hert en everzwijn

15.90 €/p.p.

05. Parelhoentjes Normandische wijze

15.45 €/p.p.

06. Kalkoenrollade champignonroomsaus

14.90 €/p.p.

aangevuld met gekruid tomaatje, gekarameliseerd witloof, spekboontjes,
jonge worteltjes, spruitjes en een ovenappeltje met veenbessen.

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)

01. Teppan yaki 1 (vlees)
Halloumi met filet d’ardenne, gemarineerde tournedo,
gemarineerd kippenlapje, gemarineerde varkensmedaillon,
gekruide kalfstournedo, beenham met ovenspekkruiden,
pepermedaillon, worstje, vleesspies

18.75 €/p.p.

02. Teppan yaki 2 (vlees en vis)
19.90 €/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.
OPGELET: sausjes zitten niet in de prijs.
U kan zelf kiezen welke sausjes u wenst.

NIEUW!!

Hamburger party

(minstens 6 personen)

4 burgertjes: entrecote, kaas, kip & bbq
Sausjes: cocktail, Mexicaans en speciaal hamburger
Hamburger broodjes: zacht & krokant
Aangevuld met bijpassende groenten, Cheddar en spek.

10.65 €/p.p.

Fondue
(vanaf 2 personen)

01. Fondue (300 g/p.p.)
8.95 €/p.p.
malse rumsteakblokjes, kalkoenblokjes, chipolata, spekvinkjes en 5 soorten balletjes
02. Fondue Royal (350 g/p.p.)
blokjes tournedo, kalkoenblokjes, varkenshaasje
spekvinkjes, kalfssteak, 2 soorten balletjes

11.00 €/p.p.

04. Eindejaarsfondue (350 g/p.p.) (15 dec. tot 15 jan.)
11.60 €/p.p.
blokjes tournedo, kalkoenblokjes, varkenshaasje, kaasballetjes, zuiderse balletjes,
pepermedaillon, caslerblokjes, pittig worstje			
03. Kinderfondue (150 g/p.p.)
blokjes kalkoen, chipolata en balletjes

4.30 €/p.p.

04. Assortiment balletjes (300g)

3.50 €/st.

05. Assortiment balletjes, vinkjes (300g)

3.50 €/st.

06. Vegetarische fondue (300 g/p.p.)
assortiment vegetarische balletjes,
kikkererwt blokjes, Halloumi

NIEUW!!

11,00 €/p.p.

Gourmet
(vanaf 2 personen)

01. Gourmet (400 g/p.p.)
11.60 €/p.p.
cordon bleu, wienerschnitzel, biefstuk, saté, kalfssteak, kipfilet, worstjes, entrecote,
kaasburger en kwarteleitje met spek
02. Gourmet Royal (400 g/p.p.)
12.20 €/p.p.
rumsteak, beenham met ovenspekkruiden, kalfssteak, kipfilet, worstje, entrecote burger,
kaasburger, varkensmedaillon, kwarteleitje met spek, berloumi met filet d’ardenne
03. Kindergourmet (200 g/p.p.)
worstje, hamburger, kaasburger, kipfilet, grillworst

5.60 €/p.p.

Feestmenu
04. Wildgourmet (350 g/p.p.) (15 dec. tot 15 jan.!!)
18.50 €/p.p.
hertenrugfilet, fazantenfilet, parelhoenfilet, eendenborst, lamskotelet(kroontje),
everzwijn, kwarteleitje met spek, wildbrochette.

Warme beenham
01. gesneden beenham 300 g/p.p.(tot 15 pers)

7.50 €/p.p.

02. volledige beenham (15 - 19 pers)

6.75 €/p.p.

03. volledige beenham (20 - 25 pers)

6.00 €/p.p.

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

Opgevulde kalkoen/kip
01. gebakken kalkoen 8 tot 12 pers.

10.95 €/p.p.

02. gebakken kalkoen 6 of 7 pers.

11.45 €/p.p.

03. gebakken kip 4 of 5 pers.

11.95 €/p.p.

Om zelf te bakken
01. opgevulde, ovenklare kalkoen 8 tot 12 pers.

9.75 €/p.p.

02. opgevulde, ovenklare kalkoen 6 of 7 pers.

10.25 €/p.p.

03. opgevulde, ovenklare kip 4 of 5 pers.

10.75 €/p.p.

Koude schotels
		
01. koude schotel
14.50 €/p.p.
rauwe ham, gekookte ham, rosbief, varkensgebraad, huisbereide kipfilet,
fricandon en salami aangevuld met tomaat en garnaaltjes, gevulde perzik
met tonijn, groenten, seizoensfruit en aardappelsalade
02. koude schotel met vis
18.50 €/p.p.
rauwe ham, gekookte ham, rosbief, varkensgebraad, huisbereide kipfilet.
Gepocheerde zalmfilet, gerookte zalm aangevuld met tomaat en garnaaltjes,
gevulde perzik met tonijn, groenten, seizoensfruit en aardappelsalade
03. Vleesschotel (250 g/p.p.)
9.25 €/p.p.
(niet verkrijgbaar tussen 15 december en 15 januari!!)
verschillende soorten fijne vleeswaren en salades op een versierde schotel
(ideaal voor uw broodjes en sandwiches)
Koude groenteschotel apart verkrijgbaar
04. Breugelschotel (300 g/p.p.)
(niet verkrijgbaar tussen 15 december en 15 januari!!)

3.50 €/p.p.
13.30 €/p.p.

schotel bestaande uit “de vleessoorten van vroeger”: hoofdvlees, paté, boerenham,
gekookte beenham, droge worst, fricandon, ... en een stukje kaas, aangevuld met
een koude groenteschotel en fruitschotel, 2 broodjes, rijstpap en/of vlaai

Verrassings brood
01. mini - sandwiches of pistolets zonder groenten

1.10 €/st.

02. mini - sandwiches of pistolets met groenten

1.40 €/st.

03. gevuld in een schildpad of krokodil

8.00 €/st.

of in mand of op schotel (enkel borg betalen)

GROENTEN & FRUIT schotel
01. koude groenteschotel (250 g/p.p.)
tomaatjes, komkommer, wortelen, knolselder, gemengde sla, cresson

3.50 €/p.p.		

4.95 €/p.p.
02. schotel warm fruit
2 appels met veenbessen, 2 wijnpeertjes en 1 perzik met veenbessen op ananas		
03. gevarieerde warme groenteschotel
1 gekruid tomaatje, 1 gekarameliseerd witloof, 1 boontjes met spek,
portie jonge worteltjes, spruitjes, 1 ovenappel met veenbessen

5.75 €/p.p.

AARDAPPELBEREIDINGEN
01. verse aardappelkroketjes		

0.25 €/st.

02. aardappelgratin

8.00 €/kg

03. grillaardappeltjes

7.50 €/kg

Een dessertje

( HUISBEREID )

01. Dessertassortimentje
5.00 €/st.
chocolademousse, tiramisu met speculaas, mini-fruittaartje, panna cotta van
witte chocolade en passievrucht
02. Kaasassortimentje (150g)
5.00 €/st.
4 soorten kaas met een garnituurtje (fruitig, schimmel, zacht en harde kaas)
03. Pannenkoekendeeg bij gourmet (200 g)
heerlijk met fruit en een bolletje vanille-ijs

1.20 €/p.p.

Er zal een ruim assortiment huisbereide dessertjes in de zelfbediening verkrijgbaar zijn.

BESTEL TIJDIG!
DE JUISTE KWALITEIT?
BESTEL OP TIJD!
3 DAGEN OP VOORHAND!
(afwijkingen van een gerecht kunnen voor een meerprijs zorgen!!)
AANDACHT!!
Om de foutenmarge te beperken aanvaarden we voor de feestperiode
GEEN telefonische bestellingen!!
Bestellingen kunnen enkel via de culinaire webshop op
www.slagerijvandevelde.be (mes en vork)
en in de winkel geplaatst worden!
Bestellingen voor 27 december, ten laatste op 23 december bestellen voor 12u
Bestellingen voor 03 januari, ten laatste op 27 december bestellen voor 12u
Gelieve uw kasticket te bewaren om uw borg terug te krijgen!!

Slagerij Van de Velde
Kapellestraat 12
9940 Evergem
T. 09 253 81 03
e-mail: info@slagerijvandevelde.be
www.slagerijvandevelde.be
VOLG ONS OP FACEBOOK

prijzen in deze folder zijn ten minste geldig tot 15/04/2020
( en rekening houdend met de kalender van het wildseizoen )

VANAF DIT JAAR WERKEN WIJ
VOLLEDIG DIGITAAL
Bestellingen voor de
eindejaarsperiode
kunnen enkel nog
via de website
of in de winkel

GRATIS ATTENTIE

bij iedere online bestelling in onze traiteurshop
voor afhaling op 24, 25 of 31 december of 1 januari 2020
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