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PRAKTISCHE AFSPRAKEN
Beste klanten, u zal een gepersonaliseerde 
print-out meekrijgen van uw bestelling. Dit 
ter controle en om een vlotte aflevering te 
garanderen. Mogen wij u daarom vragen 
om enkel in de winkel te bestellen. Geef uw 
bestelling zeker tijdig door.

• Bestellingen na deze datum kunnen  
wegens overbezetting geweigerd worden.

• Gelieve rekening te houden met eventuele 
waarborgen.

• Bewaar onze producten in de koeling en 
niet in de kelder.

• Wij staan u graag te woord voor culinair 
advies.

KERST
• Bestellen tot en met zondag  

20 december 2020

OUD/NIEUWJAAR
• Bestellen tot en met zondag  

27 december 2020

OPENINGSUREN OUD/NIEUW
 dinsdag 29-12  open van 8.00 u - 18.00 u
 woensdag 30-12  open van 8.00 u - 12.00 u
 donderdag 31-12  open van 8.00 u - 15.00 u 
 vrijdag 01-01 gesloten
 zaterdag 02-01 open van 8.00 u - 15.00 u
 zondag 03-01 open van 8.00 u - 12.00 u

2020-2021
Feestfolder

OPENINGSUREN KERST
 dinsdag 22-12  open van 8.00 u - 18.00 u
 woensdag 23-12  open van 8.00 u - 12.00 u
 donderdag 24-12  open van 8.00 u - 15.00 u 
 vrijdag 25-12 gesloten
 zaterdag 26-12 open van 8.00 u - 15.00 u
 zondag 27-12 open van 8.00 u - 12.00 u



Varkensribstuk met gehakt, 
pruimen en kaneel
Gebraad van de lage rib is het 
malste en sappigste stukje gebraad 
van het varken. Dit gebraad wordt 
gevvuld met winterse vulling op ba-
sis van gehakt, rozijnen en pruimen.

Braden van gebraad  
van de chef
Haal het vlees 20 min. op voorhand 
uit de koelkast. Verwarm de oven 
voor tot 190°C.Draai de oven terug 
op 175°C en bak het gebraad 
gedurende 40 min. Geschikte 
kerntemperatuur 70 – 72°C.

Rosbief in een 
modern jasje : 
Arista di manzo
(Italiaans 
rundsgebraad)
€ 24,30/kg.

Braden Italiaans rundsgebraadje
Haal het vlees 45 min. op voorhand uit 
koelkast. Plaats het vlees 30 min. in voorver-
warmde oven op 180°C. Oven terug draaien 
naar 150°C en nog eens 20 min. verder bra-

den. Haal het gebraad uit de oven en laat het zeker nog 10 min. 
rusten vooraleer het aan te snijden. Gewenste temperatuur 52°C.

Pastrami gebraad
Topper van  
het huis!
€ 22,90/kg.

Pastrami gebraadjes ± 500gr
Haal het vlees 45 min. op voorhand uit 
koelkast. Plaats het vlees 1u 15min. in 
voorverwarmde oven op 180°C. Haal het 
gebraad uit de oven en laat het zeker nog 
10 min. rusten vooraleer het aan te snijden. 
Gewenste temperatuur 52°C.

Braden van  
gebraad van de chef

Haal het vlees 20 
min. op voorhand 
uit de koelkast. Ver-
warm de oven voor 
tot 190°C. Draai de 
oven terug op 175°C 

en bak het gebraad gedurende 35 min.
Geschikte kerntemperatuur 70 – 72°C.

Varkensgebraad in modern jasje: 
Varkensribstuk van de chef 
(Italiaanse tint) € 18,50/kg

Gebraad van de lage rib is het malste en 
sappigste stukje gebraad van het varken. 
Dit gebraad wordt op smaak gebracht 
met een marinade van groene kruiden en 
graanmosterd. Opgevuld met pancetta, 
verse salie en Parmezaan en opgerold.

Gevulde 
kalkoenrollade
Vers 
€ 19,20/kg.

Gevulde kalkoenrollade
Filet van kalkoenborst opgevuld met een 
feestelijke vulling Kalkoen, pistachenoten, 
boschampignons, truffel en licht 
geparfumeerd met cognac

€ 18,50/kg.



	 FONDUESCHOTEL (VANAF 2 PERSONEN) € 12,00 /pers.

sappige, malse vleesbrokjes die u laat pruttelen 
in olie rundsvlees, varkensvlees, kip gepaneerd, 
kalkoen met gerookt spek en gepaneerde 
balletjes, inclusief sauzen

	 PRIMEURFONDUE (VANAF 2 PERSONEN)  € 12,50/pers.

sappige stukjes vlees, heerlijk gemarineerd 
rundsvlees, varkensvlees, kip, kalkoen, balletjes en 
worstjes, inclusief sauzen

	 GOURMETSCHOTEL (VANAF 2 PERSONEN)  € 13,50/pers.

mini-tournedos, chipolata, gepaneerd 
kalkoenlapje, kippensaté, cordon bleu, medaillon 
van varkenshaasje, lamskotelet, mini-vink en 
hamburger, inclusief sauzen

	 GOURMET VAN DE CHEF (VANAF 4 PERSONEN)  € 14,75/pers.

merguez, souvlaki, duivelsteak, hamburger, 
gemarineerde kipfilet, lamskroontje, 
kalkoensteakje, scampibrochette, sparerib en 
bocconcini, inclusief sauzen

	 STEENGRILL (VANAF 2 PERSONEN)  € 13,50/pers.

voor de liefhebbers van een lekker stukje 
vlees rundtournedos, kalkoenlapje, chipolata, 
hamburger, cordon bleu, varkenshaasje, 
lamskotelet, kippensaté en minivinkje,  
inclusief sauzen

	 WILDGOURMET (PER 2 PERSONEN)  € 15,00/pers.

Hindesteak, everzwijnlapje, eendeborst, reesteak, 
fazantenfilet, kwarteleitjes, everzwijnburgers, 
hertenchipolata (inclusief 3 warme sauzen)



	 KIDS FONDUE (VANAF 2 PERSONEN)  € 5,00/kind

balletjes, worstjes en kip

	 KIDS GOURMET (VANAF 2 PERSONEN)  € 6,00/kind

hamburger, worstje, kiplapje en saté

	 AARDAPPELBEREIDINGEN EN GARNITUREN
u Aardappelkroketten   € 0,25/st.
u Aardappelpuree   € 6,20/kg.
u Gratin aardappelen   € 8,20/kg.
u 2 stuks gekarameliseerd witloof,  € 5,90/pers. 
 boontjes/spek en Parmesaantomaatje  
u Gevuld appeltje met veenbessen € 1,55/st.
u Pomme Duchesse   € 1,50/st.

	 WARME SAUZEN   € 6/500 gr.

wildsaus, druivensaus, appelsiensaus, mosterdsaus, 
archiducsaus en boschampignons.

	 HUUR ELECTRISCH GOURMETTOESTEL  € 8,00 st./4-6 pers.

u Wildstoofpotje (hert, everzwijn en haas)  € 23,98/kg.
u  Vol au vent  € 14,90/kg.
u  Tong in Madeirasaus  € 18,27/kg.
u  Konijn met bier  € 25,20/kg.
u  Varkenswangen met kerstbier  € 24,45/kg.
u  Kalkoen in appelsien  € 21,50/kg.
u  Kalkoenpavé met saus naar keuze  € 16,90/kg.
u  Gebakken orloffgebraad met kaassaus  € 23,40/kg.
u  Hertenragout met boschampignons en worteltjes  € 25,90/kg.
u  Gebakken kalkoenrollade (gevuld) met saus naar keuze € 23,50/kg.
u  Everzwijnragout met sjalot en oesterzwammen  € 21,50/kg.
u  Fazant au vent (heelrijke vol au vent van fazant met boschamignons)  € 29,80/kg.
u  Generaaltjes (minipaardenworstjes bereid met Vicaris Generaal)  € 16,80/kg.
u  Gebakken kwartel (gevuld) met saus naar keuze  € 7,80/st.
u  Oostendse tongrolletjes met grijze garnalen in witte wijn  € 26,50/kg.
u  Scampi diabolique  € 32,30/kg.

SNEL EENVOUDIG EN LEKKER 
HEERLIJK MET KROKETJES, PUREE OF GRATIN AARDAPPALEN.

(1 KG. ± 3 PERS.)



BATSELIERS BEST QUALITY

WILD MIX-GRILL BBQ 20 €/pp 
(PER 2 PERSONEN)

u Everzwijnworst, hertensteak,  
fazantenfilet en reebrochette

u Gegrilde wintergroenten 
u Gebakken wedges en gratin
u 2 warme sausjes

AYMON BIERHAM 20 €/pp 
(PER 4 PERSONEN)

u Aymon bierham (± 2kg)  
u	 Gegrilde wintergroenten
u  Gebakken wedges en gratin  
u	 Honing/mosterdsaus

BURGERPARTY  65 € 
(4 A 6 PERSONEN)

u	 5 x 5 soorten burgers  
u  Chorizo/kip/rund/kaas/natuur 
u	 4 sausjes  
u  10 soorten garnituur  
u  25 broodjes



VERKRIJGBAAR IN ZIJN GEHEEL, DELEN OF FILETS

WILDE EENDEN  FAZANTEN  HAAS  
KONIJN  VERS INLANDS EVERZWIJN  

& HERT UIT DE ARDENNEN

Hert
u	Stoofvlees 
u Rugfilet  
u Filet pur 
u Gebraad 
u Steaks 
u Bout  
u Gehakt/Worst
u Kroontje

Everzwijn
u	Stoofvlees  
u Rugfilet 
u Gebraad  
u Bout 
u Gehakt/Worst
u Kotelet

Ree
u	Stoofvlees 
u Bout  
u Gebraad 
u Filet
u Kotelet

haas
u	Bout 
u Rug  
u Filet 



MENU 1    € 35,00 /pers.
Gekonfijte eendenbil/tagliate van knolselder/ 
zuur - zoet van sinaasappel met speculoosspecerijen
****
Kabeljauw in melk gegaard/geplette aardappel met 
grijze garnalen/zure room met bieslook
****
Citroentaart met Italiaans schuim

MENU 2   € 35,00/pers.
Gerookte zalm met geplette aardappel en gerookte 
haringkaviaar
****
Lamsrug met kruidenkorst/ratatouille van zuiderse 
groenten/aardappelgratin
****
Saint - Honoré gevuld met mokkaroom en 
amandelschilfers

MENU 3   € 35,00/pers.
Tongschar met tuinkruiden/salade van op bbq 
gegaarde venkel/soep van cocosmelk met curry en 
koriander
****
Hoevekip/bladerdeeg met kippenbil en spinazie/
aardappel met look
****
Tiramisu/crumble van chocolade/luchtige 
botercaramel

In samenwerking met restaurant Appelsveer



 BREUGHELBORD VOOR 4 PERS. € 16,80/st.
stukjes witte en zwarte pens, gebakken balletjes,  
kopvlees, mini droge worstjes, kaasblokjes, rauwe ham
v/h huis, mosterd

 TAPAS SCHOTEL (4 - 6 PERS.) € 35,00/st. 
 GEPRESENTEERD OP PORSELEIN BORD

olijven, croc sec, ansjovis, kappertjes, feta,  
half zongedroogde tomaten, peppadew, chorizo, filetto, 
pastrami, coppa, parma ham, oude kaas/mosterdkaas

 RAUWKOSTSCHOTEL (20 PERS.) € 35,00/st.
radijsjes, bloemkool, wortel, komkommer, mini tomaat,  
mais, krielaardappelen en selderstengels, dipsausjes

 FEESTELIJKE SOEPEN 1L. - ± 3 PERS.

• Tomatenroomsoep met balletjes  € 5,00/l.
• Boschampignonsoep met culatello  € 5,50/l.
• Aspergeroomsoep met garnalen  € 6,00/l.

 KAASPLANKEN  VERSCHILLENDE SMAAKVOLLE KAZEN,  
 RIJKELIJK GEGARNEERD MET FRUIT EN NOTEN

• Hoofdgerecht € 9,70/pers.
• Dessert € 7,00/pers.

Voor recepties en eindejaarsfeestjes op het werk of thuis.
Rijkelijk belegd en afgewerkt met groentjes.

Gevuld met 40 minisandwiches - € 49,00/brood
4 Soorten salades, 4 soorten charcuterie.

Extra sandwich - € 1,10/st.

Gevuld met 40 luxe pistolets - € 68,00/brood
Garnaal, parmezan, ruccola, krab, Americain,

zongedroogde tomaten, parma, filetto, …
Extra luxe pistolet - € 1,60/st.


