Eindejaarsfolder
2021-2022

Beste klanten,
Bestellingen voor Kerst en Nieuwjaar worden aangenomen tot uiterlijk maandag 20 december!!
Kom gerust langs in onze winkel, dan noteren wij deze graag voor U.
Praktische info (zodat alles vlotjes kan verlopen)
Bij het plaatsen van je bestelling ontvang je een nummer. Breng dit nummer bij het afhalen zeker
mee. Bij het afhalen van de bestelling, neem je een volgnummertje in de winkel. We proberen je
zo snel mogelijk te helpen. Ook bij online bestellingen, neem je een volgnummertje in de winkel.
Je kan gebruik maken van onze ruime parking. Deze wordt tijdens de feestdagen wel eenrichtingsverkeer. Oprijden langs Willem Van Doornyckstraat, parking verlaten via achterkant die uitkomt
in de Ropstraat. Je kan tevens gebruik maken van de parking aan de Zeppelin school (bereikbaar
via Ropstraat).
Bijbestellingen
Denk goed na voordat je een bestelling plaatst en probeer alles in één keer door te geven.
Een bijbestelling plaatsen kan uiteraard, maar elke bijbestelling wordt als een aparte bestelling
ingegeven en kan voor misverstanden zorgen.
Bestelling nakijken
Controleer bij het thuiskomen grondig je bestelling. Indien er iets zou ontbreken, dan stellen we
alles in het werk om je zo snel mogelijk te helpen.
Graag bellen naar de winkel en vragen naar Filip (tel. 03 / 775.78.04)
Waarborg
Voor onze kaasplanken, stenen borden en schotels wordt een waarborg aangerekend.
Het bedrag hiervoor staat duidelijk vermeld op je kassaticket.
Waarborgen kunnen teruggebracht worden gans de maand januari en worden ENKEL uitbetaald
op vertoon van het kassaticket.
Er worden geen Joyn punten gegeven van 22/12/2021 t.e.m. 4/01/2022.
Bekijk ook zeker onze aangepaste openingsuren tijdens de feestdagen, op de achterkant van
deze folder!

APER
O
hapjes
Assortiment warme hapjes (12 stuks)			

€ 12,00 / doosje

4 mini vidés ham-kaas, 4 mini pizza’s en 4 mini worstenbroodjes

Huisbereide worstenbroodjes (12 stuks)		
Huisbereide mini croque monsieurs (12 stuks)
Huisbereide mini pizza’s (8 stuks)			
Huisbereide mini hamburgers (8 stuks)		
Batonetta’s - NIEUW -				

€ 12,00 / doosje
€ 10,00 / doosje
€ 8,00 / doosje
€ 8,00 / doosje
€ 12,50 / 400 g

Overheerlijk vlees van tussen de ribben van het Spaanse Duroc varken. 12 uur traag
gegaard en ingewreven met een lichtzoet/pikante marinade, afgewerkt met een
beetje sesam. Oven voorverwarmen op 200°C Bakje 12 à 15 min. in de oven
plaatsen op 180°C

Camembread baksel by Maxine			

€

9,45 / st.

Heerlijk artisanaal breekbrood met camembert in het midden. Lekker bij het aperitief of als afsluitertje. Ook steeds een succes om bij je kaasschotel toe te voegen.

Baksels by Maxine 					

€

6,75 / st.

Heerlijk huisbereid focacciabroodje met verschillende garnituren. Een mooie
aanvulling bij het aperitief. Na het bakken in stukjes snijden en zo serveren.

APEROB OX

nieuw !

In samenwerking met m’n nichtje Maxine gaan we jullie kunnen verrassen met
een heerlijke aperobox.					
€ 50,00 / st.
Mooi assortiment van Italiaanse en Spaanse charcuterie + een Baksel broodje by
Maxine + flesje Belgische olijfolie + camembread by Maxine + huisgemaakte gluhwein
(incl. garnituren)

LAATAVO NDHAPJES
Belegde mini sandwiches met heerlijke salades en charcuterie uit onze
toonbank, mooi verpakt.
Schoteltje per 20					
Schoteltje per 30					

€ 30,00 / schotel
€ 45,00 / schotel

MENU’S
Enkel te verkrijgen per 2, 4 of 6 personen!
Menu 1

€

36,00 / pers.

€

38,50 / pers.

€

41,50 / pers.

€

42,50 / pers.

Assortiment warme hapjes (3 st. / pers.)
Tomatenroomsoep
Sint-jakobsschelp prestige
Ardens orloffgebraad met garnituur en kroketten
Verrassingsdessert

Menu 2
Assortiment warme hapjes (3 st. / pers.)
Aspergeroomsoep
1 kaas- en 1 garnaalkroket
Parelhoenfilet “fine champagne” met garnituur en kroketten
Verrassingsdessert

Menu 3
Assortiment warme hapjes (3 st. / pers.)
Bospaddenstoelensoep
Rundstartaar
Duo van zalm- en tongfilet met fijne groentjes en puree
Verrassingsdessert

Menu 4
Assortiment warme hapjes (3 st. / pers.)
Aspergesoep
Vispannetje van de chef
Everzwijnfilet in wildpepersaus met garnituur en kroketten
Verrassingsdessert

opwarmtips

Verwarm de oven steeds op 180 °C tot 200 °C (stand 6 of 7)
Warme voorgerechten
Oven voorverwarmen op 200 °C
Met aluminiumfolie afdekken en in het midden van de oven plaatsen.
Het gerecht ongeveer 15 à 20 min., naargelang de grootte van het gerecht,
laten opwarmen op 180 °C
Soepen
Opwarmen in kasserol op het vuur. Niet laten koken!!
U kunt desgewenst nog wat room of koffiemelk toevoegen na het opwarmen,
voor een mooiere presentatie.
Hoofdgerechten
De oven voorverwarmen op 180 °C
De gerechten met aluminiumfolie afdekken en in het midden van de oven plaatsen.
Het gerecht ongeveer 35 à 45 min. laten opwarmen op 170 °C

SOEPEN
Tomatenroomsoep met kalfsgehaktballetjes				
Witloofsoep								
Aspergeroomsoep							
Bospaddenstoelensoep						
Zeebrugse vissoep							
Kreeftensoep op z’n best						

Koud

€
€
€
€
€
€

5,00 / l
6,00 / l
6,00 / l
6,00 / l
8,50 / l
9,50 / l

VOOR GER EC HTEN

Heerlijke parmaham met meloen					

€

9,95 / pers.

€

10,95 / pers.

Fijne sneetjes Italiaanse ham met heerlijke meloen

Rundstartaar 								

Met de hand gesneden tartaar van Belgisch Witblauw met een heerlijke huisgemaakte marinade
en garnituur

Rijkelijk gevulde garnaalcocktail					

€

12,75 / pers.

Het mooiste uit de Noordzee, rijkelijk gevuld met garnituur

Waarborg 								

warm

€ 5,00 / bordje

VOOR GER EC HTEN

Huisbereide kaaskroket						
Huisbereide garnaalkroket						
Sint-jakobsschelp “prestige”						
Scampi’s van de chef							

€
€
€
€

2,75 / st.
3,75 / st.
9,45 / pers.
12,95 / pers.

6 knapperig gebakken scampi’s met rijst en heerlijk vissausje

Vispannetje van de chef met puree					
Waarborg 								

€ 13,85 / pers.
€ 5,00 / bordje

HOOF D GER EC HTEN
VIS (min. 2 pers.)
Gebakken zalmfilet met choronsaus					

€

20,50 / pers.

Mooie zalmmoot op het vel gebakken met een heerlijk, lichtjes getomateerd sausje

Gevulde melktong met fijne groentjes en vissausje			

€

21,50 / pers.

€
€
€

15,00 / pers.
16,50 / pers.
16,50 / pers.

€

17,50 / pers.

Aardappelpuree is inbegrepen.
VLEES (min. 2 pers.)
Kalkoenfilet met saus naar keuze *					
Varkenshaasje “Duroc d’Olives” met saus naar keuze *		
Ardens orloffgebraad “Duroc d’Olives” 				
Met kaas en ham en overgoten met een heerlijke champignonsaus

Varkenswangetjes Duroc d’Olives 					
Traag gegaard met een heerlijk portosausje

*Sauzen naar keuze: peperroomsaus, champignonroomsaus of jachtsaus
Groentekrans (erwtjes, worteltjes, gebakken witloof, boontjes met spek)
aardappelbereiding (aardappelpuree, aardappelgratin of kroketten) inbegrepen.
WILD (min. 2 pers.)
Everzwijnfilet mooi rosé gebakken met wildpepersaus		
Parelhoenfilet “fine champagne“					
Jachtcarrousel (vanaf min. 4 pers.)					

€
€
€

20,50 / pers.
22,00 / pers.
23,00 / pers.

Heerlijke schotel gevuld met everzwijnfilet, parelhoenfilet en wildragout geserveerd met
bijhorende roomsausjes

Garnituur (chutney van appel en veenbes, boontjes met spek en gebakken witloof)
aardappelbereiding (aardappelgratin, kroketten of amandelkroketten) inbegrepen.

TO P P ERS VAN D E KEUR SLAGER
Gevulde babykalkoen (ovenklaar) (5 à 6 pers.)			

€

65,00 / st.

Helemaal ontbeend, opgevuld met kalfsgehakt, champignons en stukjes kipfilet.
Blijft na het braden zeer sappig.

Gevulde kalkoen (ovenklaar) (8 à 10 pers.)				
De baktijd wordt u meegegeven wanneer u deze komt ophalen.

€

85,00 / st.

extra service
De gevulde kalkoen kan je laten bakken door je Keurslager. Deze wordt voor u gesneden en
overgoten met een saus naar keuze (peper-, champignon- of jachtsaus).
Kalkoen									
Babykalkoen									

€
€

30,00
25,00

Bestelbon eindejaar 2021 - 2022
NAAM :
ADRES :
TELEFOON :
E MAIL :
BESTELLING VOOR :		
UUR AFHALING :
MIJN BESTELLING :
AANTAL
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24 dec.

25 dec.

31 dec.

1 jan.
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E MAIL :
BESTELLING VOOR :		
UUR AFHALING :
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STOOF POTJE S
Vidéevulling									
Wildragout (heerlijke ragout van everzwijn)					
Varkenswangetjes Duroc d’Olives met portosaus				
Ragout van hert								
Stoofpotje van konijnfilet met Leffebier 					

€
€
€
€
€

16,75 / kg
19,75 / kg
22,85 / kg
23,75 / kg
22,75 / kg

VOOR D E HOBBYKO K
Of ben je liever zelf de keukenprins of -prinses?
Bereid eens een heerlijk stukje varkensvlees Duroc d’Olives, heel smakelijk en super van
smaak en kwaliteit.
- Mignonettegebraad: zeer mager gebraad, daardoor ook iets droger
- Varkenshaasje: super mals vlees
- Varkenskroon: mooi feestgebraad, heerlijk van smaak, een echte eyecatcher op je tafel
- Varkenskroon ribeye: fantastisch lekker en sappig feestgebraad van het voorste van de rug
- Varkenswangetjes: voor een heerlijk stoofpotje
- Ardens gebraad: gebraad uit de rug van het varkentje, lichtjes gezouten en gerookt
- Belgisch Witblauw uit de Wase polder
- Filet pur, chateaubriand, rosbief, entrecote, …
- Kalfsfilet, kalfsgebraad, kalfszwezerik, ossobuco, kalfskotelet
- Alle soorten wild: hertenkalffilet, reebokfilet, fazantenfilet, everzwijnfilet, patrijs,
fazantenhaan en -hen, hazenruggen, ...
- Lamskroon, lamsfilet, …
- Vers konijn, konijnenbillen, …

BIJGER EC HTE N
Aardappelbereidingen
Aardappelkroketten (20 st.) 							
€
Amandelkroketten (20 st.)							
€
Aardappelpuree								€
Aardappelgratin								€

6,00 / doos
8,00 / doos
6,75 / kg
7,95 / kg

Garnituren
Gebakken witloof								€
Boontjes met spekjasje							€
Gestoofde erwtjes en wortelen						
€
Chutney van appel en veenbes						
€

0,95 / st.
0,75 / st.
9,75 / kg
14,85 / kg

(vanaf 2 pers.)

GEZ ELLI G TAF ELEN

Gourmet									

€

14,00 / pers.

€

18,50 / pers.

Gemarineerd biefstukje met hofmeesterboter, Ardens varkenshaasje Duroc d’Olives
chipolata met spek, kippenboomstammetje, hamburgertje, kipfilet “La Belle Flamande”
cordon bleu, kippenwokreepjes, eitje met spekjes

Gourmet deluxe – teppanyaki							

Gemarineerde “filet mignon” met hofmeesterboter, Ardens varkenshaasje “Duroc d’Olives
chipolata met spek, lamskoteletje, gemarineerd scampispiesje, gemarineerde zalmmedaillon,
hamburgertje, kippenwokreepjes, sneetje Berloumikaas

Feestgourmet									

€

20,00 / pers.

Hertenfilet, fazantenfilet, eendenborstfilet, parelhoenfilet, everzwijnfilet, wildburger, varkenshaasje,
chateaubriand, kwarteleitje met spekjes

Kindergourmet								

€

6,50 / pers.

€

14,00 / pers.

Extra te verkrijgen
Gekruide gehaktballetjes						
Spekrolletjes								

€
€

3,00 / 16 st.
3,00 / 16 st.

Eindejaarsfondue								

€

18,00 / pers.

€

6,50 / pers.

€		
€		
€		
€
€
€
€

12,50
20,00
30,00
2,25 / pers.
1,75 / pers.
1,75 / pers.
7,50 / pers.

Biefstukje, stukje kipfilet, mini hamburgertje, chipolataworstje en een leuke verrassing

Fondue										
Rundsfilet “Bourguignon”, filet van kip, spekrolletjes, varkenshaasje Duroc d’Olives
filet van kalkoenhaasje, gekruide gehaktballetjes, spekrolletjes

Rundvlees “Bourguignon”, lamsfilet, filet van parelhoen, varkenshaasje Duroc d’Olives
hertenkalffilet, kruidige gehaktballetjes, kippengehaktballetjes, merguez worstjes

Kinderfondue									
Kippenblokjes, gehaktballetjes, spekrolletjes en een leuke verrassing

Al deze schotels kunnen verder aangevuld worden met:
Koude groenteschotels
2 à 3 pers.									
4 à 5 pers.									
6 à 8 pers.									
Aardappelsalade								
Broodjesassortiment (3 st. / pers.) met boterklompje			
Assortiment koude sauzen 							
Warme aanvulling (2, 4 of 6 pers.) - NIEUW -				

Warme groentjes voor op de plaat (witloof, boontjes met spek, boschampignons, chutney van appel en
veenbes), aardappelgratin en 2 warme sauzen (wildpepersaus & jachtsaus)

S C HOTELS EN BUF F ETTE N
Deze gerechten kunnen pas afgehaald worden vanaf 13u00 (min. 4 pers.) !
Charcuterieschotel							

€

12,00 / pers.

Wordt samengesteld uit verschillende soorten van charcuterie en huisbereide salades, mooi gegarneerd
op een schotel

Charcuterieschotel extra						

€

16,00 / pers.

Idem als charcuterieschotel, aangevuld met tomaat gevuld met garnaalsalade, hespenrolletje met
asperges, wrap met gerookte zalm en kruidenkaas, gevuld hoeve-eitje en een stukje gebakken kipfilet,
mooi gegarneerd met vers fruit

Kaasschotel
als hoofdgerecht (300 g / pers.)					
als dessert (175 g / pers.)						

€
€

15,00 / pers.
10,00 / pers.

Ruim assortiment van verschillende kazen, mooi gegarneerd op een plank en afgewerkt met noten en
fruit.

Waarborg 								

€ 10,00 / kaasplank

Kan aangevuld worden met broodjes, stokbrood, notenbrood, rozijnenbrood, ...
Deze dienen wel op voorhand besteld te worden.
Feestbuffet								

€

30,00 / pers.

Gepocheerd zalmmootje, sneetjes huisgerookte zalm, tomaat gevuld met grijze garnaalsalade, heerlijke
huisbereide krabsalade, gebakken gamba’s à la plancha, tonijnsalade op perzik, rauwe ham met meloen,
gebakken beenham met asperge, gevulde wrap met kip, gekookt eitje, aangevuld met aardappelsalade,
assortiment koude groentjes, cocktail- en tartaarsaus en broodjesbuffet.

Roze zalmschotel							

€

25,00 / pers.

Gepocheerd zalmmootje, sneetjes huisgerookte zalm, forel en paling, tomaat gevuld met grijze
garnaalsalade, heerlijke huisbereide krabsalade, gebakken gamba’s à la plancha, tonijnsalade op perzik,
wrap met gerookte zalm en kruidenkaas, gekookt eitje, aangevuld met aardappelsalade, assortiment
koude groentjes, cocktail- en tartaarsaus en broodjesbuffet

Italiaans buffet							

€

25,00 / pers.

Gerookte zalm en garnituur, tomaat mozzarella en garnituur, gandaham en meloen, kipcarpaccio en
garnituur, rundscarpaccio en garnituur, vitello tonato, aangevuld met 2 Italiaanse pasta’s en heerlijk
houthakkersbrood

Waarborg 								

€

30,00 / buffet

DESSE RTS
Roomijs
In samenwerking met crèmerie François uit Sint-Niklaas.
Klassieke slagroomijstaart (buche)						
Vanille of vanille/mokka (4, 6 of 8 pers.)
Gebak
In samenwerking met bakkerij Verstraeten uit Beveren.
Klassieke biscuittaart (buche) met slagroom (4, 6 of 8 pers.)		
Mooi afgegarneerd.

€

4,95 / pers.

€

4,95 / pers.

BR OOD & BANKE T
Ruim assortiment van verschillende broden en pistolets, stokbrood, notenbrood, …
Enkel op bestelling

Prettige feesten
en een smaakvol nieuw jaar

keurslager
De Burggrave - Van Moer
WILLEM VAN DOORNYCKSTRAAT 79
9120 HAASDONK
Tel. 03 775 78 04
filip.db@skynet.be

OPENINGSUREN | FEESTDAGEN
MAANDAG: 08u00 - 12u30
dinsdag: gesloten
WOENSDAG: 08u00 - 12u30 en 13u30 - 18u00
DONDERDAG: 08u00 - 12u30 en 13u30 - 18u00
VRIJDAG: 08u00 - 12u30 en 13u30 - 18u00
ZATERDAG: 08u00 - 12u30 en 13u30 - 16u00
ZONDAG: 08u00 - 12u00
feestdagen (uitgezonderd op zaterdag en zondag): gesloten

Maandag 20 dec.: 08u00 - 12u30
Dinsdag 21 dec.: gesloten
Woensdag 22 dec.: 08u00 - 12u30
Donderdag 23 dec.: 08u00 - 12u30
Vrijdag 24 dec.: 08u00 - 16u00
Zaterdag 25 dec.: 10u30 - 12u00 (ENKEL AFHALEN VAN BESTELLINGEN)
Zondag 26 dec.: 08u00 - 12u00
Maandag 27 dec.: 08u00 - 12u30
Dinsdag 28 dec.: gesloten
Woensdag 29 dec.: 08u00 - 12u30
Donderdag 30 dec.: 08u00 - 12u30
Vrijdag 31 dec.: 08u00 - 15u00
zaterdag 1 jan.: 10u30 - 12u00 (ENKEL AFHALEN VAN BESTELLINGEN)
Gesloten op 2, 3 & 4 januari 2022
Terug open op woensdag 5 januari

WWW.KEURSLAGERDEBURGGRAVE.BE
join us on

