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Feestsuggesties
voor lente en zomer



01.  wat?:

 U kiest 4 of 5 mini-hamburgertjes per persoon, naar keuze. 

 U krijgt daar een assortiment ronde broodjes, bijpassende groenten,

 (ijsberg, rucola, augurk, tomaat, worteltjes, gefrituurde uitjes), sausjes, 

 spek en Cheddar kaas en stokjes om de burgertjes goed samen te houden.

 

02.  de burgertjes: (u kiest dus hier 4 of 5 soorten uit)  

 maisonburger (burger met spek, kaas en tomaat)

 entrecote burger

 kaasburger

 hoeveburger (met ui en peterselie)

 beenhamburger (sneetje beenham in ronde vorm)

 BBQ burger (topper!)

 merguezburger

 kipburger (gemengd)

 lamsburger (100% lams)

 veggie burger

03.  de sausjes: (hier kiest u 3 soorten uit)  

 cocktail

 tartaar

 mexicaanse

 maison (zoet)

 special hamburger

 

 De burgertjes kan u heel gemakkelijk bakken op een teppanyaki plaat,

 steengrill of barbecue (mits fijn rooster of net).

 Assortiment met 4 burgertjes 9.60 €/st.

 Assortiment met 5 burgertjes 12.00 €/st.

 Verkrijgbaar van april tot en met oktober

Hamburger party 
(vanaf 6 personen)

NIEUW!!



01. assortiment 1. Basic (300 g/p.p.) 5.70 €/p.p.

 wortelen, selder, tomaatjes, komkommer, gemengde sla

 cresson en boontjes met vinaigrette 

 2 broodjes

 cocktail en tartaar

02. assortiment 2 (300 g/p.p. + 100g pasta) 7.10 €/st.

 pasta, wortelen, selder, tomaatjes, komkommer, gemengde sla,

 cresson, boontjes met vinaigrette 

 2 broodjes

 cocktail en tartaar

03. assortiment 3 (250 g/p.p. + 200g pasta en groentemix) 7.60 €/st.

 pasta, groentemixsalade, 

 wortelen, selder, tomaatjes, komkommer, gemengde sla

 cresson, boontjes met vinaigrette

 2 broodjes

 cocktail, tartaar, mexicaanse

04. assortiment 4. Deluxe 

 (250 g/p.p. + 300g pasta’s, parelcouscous en groentemix) 9.45 €/st.

 2 pasta soorten, parelcouscous, groentemixsalade, 

 wortelen, selder, tomaatjes, 

 komkommer, gemengde sla, cresson, boontjes met vinaigrette

 2 broodjes

 cocktail, tartaar, mexicaanse, maison 

Groenten buffet
(vanaf 20 personen -0.75 € bij afhaling)



Bbq vlees
01. assortiment 1. Basic (300 g/p.p.) 5.70 €/p.p.

 wortelen, selder, tomaatjes, komkommer, gemengde sla

 cresson en boontjes met vinaigrette 

 2 broodjes

 cocktail en tartaar

02. assortiment 2 (300 g/p.p. + 100g pasta) 7.10 €/st.

 pasta, wortelen, selder, tomaatjes, komkommer, gemengde sla,

 cresson, boontjes met vinaigrette 

 2 broodjes

 cocktail en tartaar

03. assortiment 3 (250 g/p.p. + 200g pasta en groentemix) 7.60 €/st.

 pasta, groentemixsalade, 

 wortelen, selder, tomaatjes, komkommer, gemengde sla

 cresson, boontjes met vinaigrette

 2 broodjes

 cocktail, tartaar, mexicaanse

04. assortiment 4. Deluxe 

 (250 g/p.p. + 300g pasta’s, parelcouscous en groentemix) 9.45 €/st.

 2 pasta soorten, parelcouscous, groentemixsalade, 

 wortelen, selder, tomaatjes, 

 komkommer, gemengde sla, cresson, boontjes met vinaigrette

 2 broodjes

 cocktail, tartaar, mexicaanse, maison 

01. barbecue 1:  5.60 €/p.p.

 witte worst

 kipkoteletje gemarineerd

 varkensbrochette

 sparerib

02. barbecue 2:  6.80 €/p.p.

 verse barbecueworst

 gemarineerde kipfilet

 rundbrochette

 sparerib

03. barbecue 3:  7.00 €/p.p.

 verse barbecueworst of merguez

 gemarineerd varkenshaasje

 (gemarineerde) steak

 kipbrochette

04. barbecue 4:  8,15 €/p.p.

 scampibrochette

 kipfilet natuur (gekruid)

 (gemarineerde) steak

 merguez

05. barbecue 5:  8,40 €/p.p.

 lamskroontje

 Griekse spies

 verse barbecueworst

 (gemarineerde) kipfilet

06. barbecue 6: (vanaf 10 personen) 12,55 €/p.p.

 zalmsteak met gewokte groenten

 lamskroontje

 côte à l’os (zonder been)

 chipolata

 Voor ieder pakket krijgt u 400g tot 450g vlees (+/- 100g/st. vlees)

(vanaf 20 personen -0.75 € bij afhaling)



Kids bbq:

AARDAPPEL

sausjes

01. keuze 1:  3.60 €/p.p.

 kippenvleugeltje

 chipolata

 hamburgertje

 mini – barbecueworst

02. keuze 2:  4.25 €/p.p.

 kippenlapje

 chipolata

 scampi

 hamburgertje

 • combinatie mogelijk vanaf 10 kinderen!

03. 

  (200gr/pers) 1.50 €/p.p.

 krieltjes met schil en kruidenboter

 krieltjes met schil, spek en ui

 krieltjes met schil pikant (chorizo)

 gemarineerde krieltjes (zonder schil)

 • combinatie mogelijk vanaf 20 personen!

04. 

   

 

 Cocktailsaus, tartaar, mexicaanse (pikant), maison (zoet), look, 

 curry, mosterd, special hamburger, huisbereide mayonaise

 provençaalse (zigeuner) saus

 • u mag rekenen op 60 g/p.p. (0.45 €/p.p. of 7.20 €/kg)



Bbq colli 1

Bbq colli 2

 4 verse BBQ worsten

 4 gemarineerde steaks (80 g/st.)

 4 chipolata’s

 4 kipsaté

 4 varkensbrochettes

 5% korting + GRATIS zak houtskool 4 kg bij aankoop van deze colli

 10 verse barbecueworsten

 10 gemarineerde kalkoenlapjes

 10 varkensbrochettes

 10 entrecoteburgers

 5% korting + GRATIS zak houtskool 4 kg bij aankoop van deze colli

 4 Griekse spies

 4 entrecote burgers

 4 gemarineerde kippenlapjes

 4 BBQ spek

 4 gemarineerde varkenshaasjes

Huisbereide beenham, gestoomd en gebakken met mosterd en kruidnagel

 tussen 15 en 19 personen  6.50 €/p.p.

 volledige beenham (20 - 25 pers) 5.75 €/p.p.

 volledige beenham (vanaf 50 personen) 5.25 €/p.p.

 minder dan 15 personen wordt de ham gesneden (+/- 300g/p.p.)  7.25 €/p.p.

 Beenham is voorzien van warme saus
 Keuze uit Provençaalse roomsaus en/of roomsaus met ham en/of jagersaus

Beenham 



  ( vanaf 4pers. )

 Teppanyaki 1 (vlees) 17.75 €/p.p.
 gemarineerde steak, chipolata, merguez, brochette, 
 gemarineerde kalkoensteak, varkensmedaillon, 
 beenham met ovenspekkruiden
 
 groente assortiment 3:  
 pasta, groentemixsalade,
 wortelen selder, tomaatjes, komkommer, gemengde sla,
 cresson, boontjes met vinaigrette
 2 broodjes
 cocktail, tartaar, mexicaanse
 gemarineerde krieltjes

 Teppanyaki 2 (vlees en vis) 19,25 €/p.p.
 gamba, kabeljauwhaasje met ganda, pepermedaillon, chipolata,
 barbecueworstje, gemarineerde steak, - kalkoensteak

 groente assortiment 3:   
 pasta, groentemixsalade,
 wortelen selder, tomaatjes, komkommer, gemengde sla,
 cresson, boontjes met vinaigrette
 2 broodjes
 cocktail, tartaar, mexicaanse
 gemarineerde krieltjes
 
 Verkrijgbaar van 1 mei tot 30 september!
 Geen combinatie mogelijk!! (keuze 1 of keuze 2)

Zomer teppanyaki



  ( vanaf 4pers. )

 Teppanyaki 1 (vlees) 17.75 €/p.p.
 gemarineerde steak, chipolata, merguez, brochette, 
 gemarineerde kalkoensteak, varkensmedaillon, 
 beenham met ovenspekkruiden
 
 groente assortiment 3:  
 pasta, groentemixsalade,
 wortelen selder, tomaatjes, komkommer, gemengde sla,
 cresson, boontjes met vinaigrette
 2 broodjes
 cocktail, tartaar, mexicaanse
 gemarineerde krieltjes

 Teppanyaki 2 (vlees en vis) 19,25 €/p.p.
 gamba, kabeljauwhaasje met ganda, pepermedaillon, chipolata,
 barbecueworstje, gemarineerde steak, - kalkoensteak

 groente assortiment 3:   
 pasta, groentemixsalade,
 wortelen selder, tomaatjes, komkommer, gemengde sla,
 cresson, boontjes met vinaigrette
 2 broodjes
 cocktail, tartaar, mexicaanse
 gemarineerde krieltjes
 
 Verkrijgbaar van 1 mei tot 30 september!
 Geen combinatie mogelijk!! (keuze 1 of keuze 2)

      assortiment:  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

      assortiment:  8.00 €/p.p.    
      kaasblokjes, olijven, grillworst, chorizo, salamiblokjes, tapenade en 
      dipstokjes, Italiaanse ham, haringhapjes, ansjovis, mosterd, augurkjes

      assortiment:  7.00 €/p.p.    
      Huisbereide droge worst, grillworst, pastei, rauwe boerenham, beenham 
      en vleesbrood op grootmoeders wijze, aangevuld met mosterd, augurkjes,
      zilveruitjes en uienconfituur 

      assortiment:  6.50 €/p.p.    
      Jonge kaasblokjes, babybell, mozzarellaspiesje, grillworst, 
      salamiblokjes, kerstomaatjes, verse wortelstaafjes, komkommerstaafjes, 
      cocktailsaus, zwan worstjes, Mickey worstjes en kinderworstje

      Het assortiment kan wisselen naar gelang het aanbod!

Tapasplank deluxe 

Tapasbord

Kids tapas

Vlaamse tapasplank 

(vanaf 6 personen -0.75 € bij afhaling)

(vanaf 4 personen)

(vanaf 4 kinderen)

(vanaf 4 personen)

NIEUW!!

NIEUW!!

NIEUW!!

NIEUW!!



 koude schotel 13.90 €/p.p.

       rauwe ham van het huis, gekookte ham

 varkensgebraad en rosbief

 huisbereide kipfilet, fricandon en salami 

 tomaat met garnaaltjes

 gevulde perzik met tonijn

 wortelen, selder, tomaatjes, komkommer, gemengde sla,

 cresson en boontjes met vinaigrette 

 seizoensfruit

 aardappelsalade

 koude schotel met vis 17.90 €/p.p.

 rauwe ham van het huis, gekookte ham

 varkensgebraad, rosbief en huisbereide kipfilet

 gepocheerde zalmfilet, gerookte zalm en eitjes

 tomaat met garnaaltjes

 gevulde perzik met tonijn

 wortelen, selder, tomaatjes, komkommer, gemengde sla,

 cresson en boontjes met vinaigrette 

 seizoensfruit

 aardappelsalade

Koude schotels



Koude schotels

       mini bordje carpaccio  3.25 €/st.

       spiesje van tomaat en mozzarella met basilicumdressing 2.00 €/st.

       vers maatje met uitjes (seizoen) 2.00 €/st.

       bordje pastrami met rucola en kruidendressing 3.25 €/st.

       half baby kreeftje Bellevue 12.00 €/st.

Supplementen

 koud buffet (vanaf 10 personen) 23.50 €/p.p.

 gepocheerde, verse zalmfilet 

 gerookte zalm

 gerookte heilbot/forel

 gebakken scampi

 gevulde eitjes

 tomaat met grijze garnalen 

 perzik met tonijn 

 gevulde sinaasappel met een langoustine cocktail 

 versierde vleesschotel met varkensgebraad, rosbief,

 gekookte ham met asperges,

 Ganda ham met meloen, gebakken kipboutjes

 pasta, wortelen, selder, tomaatjes, komkommer, gemengde sla, 

 cresson, boontjes met vinaigrette 

 aardappelsalade

 2 broodjes en cocktail- en tartaarsaus

 vers seizoensfruit

(bij koude schotels van min. 10 personen)



BESTEL TIJDIG!
Gelieve minstens 4 dagen op voorhand te bestellen aub. 

Bewaar uw kasticket om uw borg terug te krijgen!

Slagerij Van de Velde
Kapellestraat 12

9940 Evergem

T. 09 253 81 03 

e-mail: slagerijvandevelde@skynet.be

www.slagerijvandevelde.be

VOLG ONS OP FACEBOOK 

prijzen in deze folder zijn ten minste geldig tot 15/11/2019
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