
Keurslager 
De Burggrave - Van Moer

Lekkere feestideeën



APERO hapjes

 › Assortiment warme vidé hapjes   €  14,00 / 12 ST. 
 4x mini vidé kaas-hesp / garnaal / kip

 › Huisbereide worstenbroodjes €  10,00 / 8 ST.

 › Huisbereide mini pizza’s €  12,00 / 8 ST.

 › Huisbereide mini croques €  12,00 / 18 ST.

 › Tapasbord (4 à 6 pers.) € 49 ,00 / ST. 
 feestelijke zuiderse plank met onze fijne  
 charcuterie aangevuld met olijven, tapenade, ...

 › La plancha jamOn (4 à 6 pers.) € 34,50 / ST. 
 degustatieplank met tophammen, afgewerkt met     
 meloenparels en parmezaanschilfers

Start je feest in stijl

SOEPEN
 › Tomatenroomsoep met balletjes €    6,00 / L

 › Pompoensoep met geroosterde chorizo en bieslook €    6,50 / L

 › Aspergeroomsoep €    6,50 / L

 › Zeebrugse vissoep € 10,00 / L

 › Kreeftensoep op z’n best €  10,00 / L

Ook dit jaar doen Filip, Anneke en hun ganse team hun uiterste 
best om jullie een ruim assortiment verrukkelijke gerechten en 
schotels aan te bieden.



Geniet van een  
heerlijk voorgerecht uit  
ons assortiment

VOORGERECHTEN
Koud
 › Rundstartaar van Belgisch wit-blauw op onze wijze gebracht € 12,50

 › Vitello tonnato, klassiek gebracht € 12,50

 › Bordje huisgerookte zalm met garnituur en toast € 13,50

 › Rijkelijk gevulde garnaalcoctail met garnituur € 13,50

Waarborg: € 5,00 per bord

Warm
 › Huisbereide kaaskroketten (verpakt per 4) €  11,00

 › Huisbereide garnaalkroketten (verpakt per 4) € 15,00

 › Duo van kroketten (2x kaas, 2x garnaal) € 13,00

 › Sint-jakobschelp “Tassyns”  € 11,50

 › Scampi’s van het huis met verse pasta € 13,50

 › Vispannetje van de chef met puree € 14,00

Waarborg: € 5,00 per bord

Opgelet!: Waarborgen dienen cash betaald te worden.

Kalkoenfilet met keuze uit peper-, champignon- of jachtsaus  € 18,00 / PERS.   
 met aanvulling van een heerlijke groentemengeling
Varkenshaasje “Duroc D’Olives” met keuze uit peper- of champignonsaus  € 20,00 / PERS.   
 met aanvulling van heerlijke groentemengeling
Ardens orloffgebraad “Duroc D’Olives” met ham en kaas   € 20,00 / PERS.   
 met heerlijke champignonsaus aangevuld met heerlijke groente-    
 mengeling
Everzwijnfilet mooi rosé gebakken met wildpepersaus   € 22,50 / PERS.   
 aangevuld met heerlijke wintergarnituur
Parelhoenfilet “ Fine Champagne”   € 23,00 / PERS.   
 aangevuld met heerlijke wintergarnituur
Gebakken zalmfilet op een bedje van fijne groentje  € 23,50 / PERS.   
 met een heerlijk vissausje 
Visserspotje van de chef met fijne groentjes  € 23,50 / PERS.   
 zalm, kabeljauw, tongrolletje en sampi, met fijne groentjes

OPGELET: Bij al onze hoofdgerechten is er geen aardappelgarnituur voorzien. Indien  
gewenst kan u deze bijbestellen uit onze lijst aardappelbereidingen.

HOOFDGERECHTEN (minimum 2 personen)



AARDAPPELBEREIDINGEN
 › Kroketten (10 stuks) €   3,00

 › Kroketten (20 stuks) €   6,00

 › Kroketten (50 stuks) € 15,00

 › Amandelkroketten (20 stuks) €   8,00        

 › Aardappelpuree (verpakt per 500 g of 1 kg) €   4,00 - €  8,00

 › Gebakken krieltjes (verpakt per 500 g of 1 kg) €   4,00 - €  8,00

 › Aardappelgratin (verpakt per 500 g of 1 kg) €   4,50 - €  9,00

 › Provençe patatjes (verpakt per 500 g of 1 kg) €   4,50 - €  9,00

ONZE HEERLIJKE STOOFPOTJES

Deze zijn vepakt per kg (=2 à 3 personen).

 › Huisgemaakt stoofvlees €  16,75 / ST.

 › Huisgemaakte vol-au-vent €  17,75 / ST.

 › Varkenswangetjes “Duroc d’olives” met portosaus € 22,85 / ST.

 › Huisbereide wildragout (everzwijn) € 21,75 / ST.

 › Huisbereide ragout van hert € 23,75 / ST.

 › Huisbereide vol-au-vent van parelhoen € 23,75 / ST. 
 en gebakken boschampignons  -NIEUW-

AANVULLINGEN

 › Warme groentemengeling (verpakt per 500 g) €    7,50 / 500 G 
 gestoofde worteltjes, boontjes, romanesco, …

 › Chutney van appeltjes en veenbes (verpakt per 500 g) €    7,50 / 500 G

 › Gebakken mini witloof (verpakt per 6) €    5,00 / 6 ST.

 › Heerlijke feestsauzen (verpakt per 500 ml of 1000 ml) €    7,25 / 500 ML 
 peperroomsaus, champignonsaus, jachtsaus,  € 14,50 / 1000 ML   
 bearnaisesaus, wildpepersaus, Fine champagnesaus

Vers vlees en gevogelte

 › Rundsvlees “Belgisch wit-blauw” uit de Wase polders 
rosbief, entrecote, cote a l’os, filet pure, filet mignon, tournedo, carpaccio, …

 › Rundsvlees “Ierse Hereford” 
zesrib

 › Kalfsvlees 
kalfsfilet, kalfsgebraad, kalfskotelet, kalfsmedaillon, osso bucco, kalfszwezeriken, …

 › Varkensvlees “Duroc D’Olives” 
varkenshaasje, varkensgebraad, varkenswangetjes, varkenskroon, mignonetten, …

 › Varkensvlees “Pata Negra 100% Spaanse Duroc” 
varkensgebraad

 › Lamsvlees 
lamsfilet, lamskroon, lamsbout, lamsragout, …

 › Konijn 
geheel konijn, konijnenbillen, konijnenruggen, konijnrollade, …

Wild en gevogelte

 › Kip “Belle Flamande” 
gehele kip, kippenbillen, kipfilet, Mechelse koekoek, hoevekip, Bresse kip, …

 › Kalkoen  
kalkoenfilet, gehele kalkoen, uitgebeende kalkoen, …

 › Groot wild 
reefilet, everzwijnfilet, everzwijnragout, hertenfilet, hertenragout, …

 › Klein wild 
parelhoen, parelhoenfilet, fazant, fazantfilet, haas geheel, hazenruggen, hazenfilets, 
eendenborst, kwartel, jonge duifjes, …

VOOR DE HOBBYKOK



ONZE FEESTBOXEN

Kalkoenbox (4 à 6 pers.)
€ 180,00 / ST.

Aperitiefhapjes
 › 6 worstenbroodjes, 6 mini vidé en 6 mini pizza

Soep
 › Heerlijke tomatensoep met balletjes

Hoofdgerecht
 › Gevulde babykalkoen (niet bereid), aangevuld met kroketten,     
groentemengeling en 2 warme sauzen

Dessert
 › Biscuitbuche met slagroom

Wildbox (4 à 6 pers.)
€ 205,00 / ST.

Aperitiefhapjes
 › 6 worstenbroodjes, 6 mini vidé en 6 mini pizza

Soep
 › Pompoensoep afgewerkt met geroosterde chorizo en bieslook

Hoofdgerecht
 › Hertenkalffilet (niet bereid), aangevuld met amandelkroketten,     
winterse garnituur en 2 warme sauzen

Dessert
 › Biscuitbuche met slagroom

De kalkoen en het hertenkalffilet zijn niet bereid.     
In uw box vindt u de bereidingswijze om het vlees optimaal te bereiden.

 › Gevulde babykalkoen (ovenklaar, voor 5 à 6 pers.) € 70,00 / ST.

 › Gevulde kalkoen (ovenklaar, voor 8 à 10 pers.)  € 90,00 / ST.

Helemaal ontbeend, opgevuld met kalfsgehakt, champignons en stukjes kippenfilet.  
Blijft na het braden zeer sappig. De braadtijd wordt u meegegeven wanneer u deze  
komt ophalen.

Extra service

De gevulde kalkoen kan je laten bakken door je Keurslager. Deze wordt voor u   
gesneden en overgoten met de door u gekozen saus.

 › Babykalkoen € 30,00 / ST.

 › Kalkoen  € 40,00 / ST.

GEVULDE KALKOEN  onze klassieker
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Aanvullingen
 › Groenteschotel klein (2 à 3 pers.) €  15,00

 › Groenteschotel groot (4 à 5 pers.) € 25,00

 › Aardappelsalade (potje van 500 g) €    4,50

 › Broodjes assortiment klein  (8 mini broodjes en 2 mini sandwiches) €    4,00

 › Broodjes assortiment groot (15 mini broodjes en 5 mini sandwiches) €    8,00

 › Koude sausjes klein (4 x 150 g)   €    8,00
Cocktail, tartaar, look, zigeuner

 › Koude sausjes groot (4 x 250 g)  €  12,00
Cocktail, tartaar, look, zigeuner

 › Gebakken krielaardappelen (verpakt per 500 g & 1 kg) €    4,00 - € 8,00 
 › Provençe patatjes (verpakt per 500 g & 1 kg) €    4,50 - € 9,00

 › Aardappelgratin (verpakt per 500 g & 1 kg) €    4,50 - € 9,00

 › Warme groentemengeling (verpakt per 500 g) €    7,50

 › Gebakken mini witloof (verpakt per 6) €    5,00

 › Chutney van appel en veenbes (verpakt per 500 g) €    7,50

FONDUE • GOURMET
OPGELET: Tijdens de feestdagen worden deze  enkel gemaakt op schoteltjes van 2 personen! 
 (geen afwijkingen mogelijk!)
 › Fondue  € 14,00 / PERS.

Heerlijke stukjes rundsfilet, varkenshaasje, filet van kip, filet van kalkoen,     
gekruide gehaktballetjes en spekrolletjes.

 › Eindejaarsfondue  € 18,00 / PERS.
Heerlijke stukjes rundsfilet, varkenshaasje, lamsfilet, hertenkalffilet, gekruide     
gehaktballetjes, spekrolletjes en merguez worstjes.

 › Kinderfondue  €   6,50 / PERS.
Filet van kip, gehaktballetjes, spekrolletjes en een leuke verrassing
Extra te verkrijgen
Gekruide gehaktballetjes €   4,00 / 16 ST.
Spekrolletjes €   4,00 / 16 ST.

 › Gourmet  € 14,00 / PERS.
9 klassiekers: steakje, varkenshaasje, chipo met  spekje,  
kippenboomstammetje, hamburgertje, kipfilet, cordon bleutje,    
kippenwokreepjes, eitje met spek.

 › Gourmet de luxe  € 18,50 / PERS.
9 specialiteiten: gemarineerd steakje met kruidenboter,  
varkenshaasje met spekje, lamskoteletje, scampispiesje, zalmmedaillon,  
hamburgertje, chipo met spekje, kippenwokreepjes, Berloumikaas.

 › Feestgourmet  € 20,00 / PERS.
9 variëteiten van de fijnste smaak: chateaubriand, varkenshaasje, hertenfilet,  
fazantenfilet, eendenborstfilet, parelhoenfilet,     
everzwijnfilet, wildburgertje, kwarteleitjes met spekjes.

 › Kindergourmet  €   6,50 / PERS.
Biefstukje, kipfilet, mini hamburgertje, chipolataworstje en een leuke     
verrassing.

Sfeer en gezelligheid 
aan tafel



 › Feestbuffet €  35,00 / PERS. 
 • Tomaat met grijze noordzeegarnalen

  • Gepocheerde zalmfilet met z’n garnituur
  • Sneetjes huisgerookte zalm
  • Gebakken gamba a la plancha
  • Heerlijke huisbereide krabsalade
  • Duo van peer met kruidenkaas & perzik met fijne tonijn
  • Duo van Parma en Ganda met meloen
  • Gebakken beenham met asperges
  • Gevulde wrap met kip
  • Opgevuld hoeve-eitje
  • Aangevuld met aardappelsalade, koude groentjes, sausjes en broodjesbuffet

 › Italiaans buffet  €  30,00 / PERS.

  • Onze heerlijke kipcarpaccio met garnituur
  • Duo van Ganda en Parma met meloen
  • Rundscarpaccio met garnituur
  • Huisgemaakte vitello tonnato
  • Tomaat Burrata 
  • Huisgerookte zalm met garnituur 
  • Aangevuld met 2 heerlijke pastasalades, sausjes en brood

BUFFETTEN

Deze kunnen afgehaald worden vanaf 14.00u.

 › Charcuterieschotel €  15,00 / PERS. 
 Wordt samengesteld uit verschillende soorten charcuterie en huisbereide salades,      
 mooi afgegarneerd op schotels.

 › Charcuterieschotel extra  € 20,00 / PERS. 
 Idem als charcuterieschotel, aangevuld met tomaat gevuld met krabsalade, hespen-     
 rolletje met asperges, wrap met gerookte zalm en kruidenkaas en stukje gebakken      
 kippenfilet. Mooi afgewerkt met vers fruit.

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

 Hoofdgerecht €  18,00 / PERS.

 Dessert €  12,00 / PERS.

  Waarborg: € 10,00 per kaasplank

Kan aangevuld worden met broodjes, stokbrood, notenbrood, rozijnenbrood, …

KOUDE SCHOTELS
vanaf 4 personen

Opgelet!: Waarborgen dienen cash betaald te worden.



DESSERTS
Roomijs
In samenwerking met crèmerie François uit Sint-Niklaas.
 › Klassieke slagroomtaart (6 pers.) € 30,00 / ST. 
 Vanille of vanille-mokka 

Gebak
In samenwerking met bakkerij Verstraeten uit Beveren.
 › Klassieke biscuittaart met slagroom (6 pers.) € 26,00 / ST. 
 Mooi afgegarneerd

Feestelijke
afsluiters

PRAKTISCHE INFO
Beste klanten,

 › Bestellingen voor Kerst en Nieuwjaar worden aangenomen tot uiterlijk zondag 18 december.  
Kom gerust langs in de winkel, dan noteren wij deze graag voor u.

 › Tijdens de feestdagen is het niet mogelijk om af te wijken van de voorgestelde gerechten en 
schotels

 › Om organisatorische redenen in deze voor ons zeer drukke tijden is het niet meer mogelijk 
om uw bestelling 5 dagen voor afhaling nog te wijzigen.

 › Bij het plaatsen van je bestelling ontvang je een nummer. Breng dit nummer zeker mee bij het 
afhalen van de bestelling.

 › Wij vragen u vriendelijk om uw bestelling vooraf volledig af te rekenen. Dan hoeft u de dag 
van afhaling niet in de winkel aan te schuiven, maar kan u rechtstreeks achteraan gaan.

 › Je kan gebruik maken van onze ruime parking. Deze wordt tijdens de feestdagen wel   
eenrichtingsverkeer. Oprijden langs de Willem Van Doornyckstraat, parking verlaten via  
achterkant die uitkomt in de Ropstraat. Je kan ook gebruik maken van de parking aan de  
zeppelin school (bereikbaar via de Ropstraat).

 › Bijbestellingen    
Denk goed na voordat je een bestelling plaatst en probeer alles in een 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 dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Graag bellen naar de winkel 
en vragen naar Filip ( 03/775.78.04 )

 › Waarborgen    
Waarborgen worden cash afgerekend en deze krijgt u volledig terug bij het terugbrengen 
van het leeggoed. Waarborgen die elektronisch betaald zijn, worden terugbetaald in de 
vorm van een waardebon die kan besteed worden bij een volgende aankoop.

 › Joyn punten    
Er worden geen joyn punten gegeven van 22/12/2022 tot 05/01/2023.

Smakelijke feestdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar!



KEURSLAGER DE BURGGRAVE - VAN MOER

WILLEM VAN DOORNYCKSTRAAT 79

9120 HAASDONK

Tel. 03 775 78 04

filip.db@skynet.be

OPENINGSUREN FEESTDAGEN:
Maandag 19 dec: 08.00 - 12.30

Dinsdag 20 dec: GESLOTEN
Woensdag 21 dec: 08.00 - 18.00

Donderdag 22 dec: 08.00 - 18.00
Vrijdag 23 dec: 08.00 - 12.30

Zaterdag 24 dec: 09.00 - 15.00
Zondag 25 dec: 11.00 - 12.00 (enkel afhalen van bestellingen)

Maandag 26 dec: GESLOTEN
Dinsdag 27 dec: GESLOTEN

Woensdag 28 dec: 08.00 - 12.30
Donderdag 29 dec: 08.00 - 12.30

Vrijdag 30 dec: 08.00 - 12.30
Zaterdag 31 dec: 09.00 - 15.00

Zondag 1 jan: 11.00 - 12.00 (enkel afhalen van bestellingen)
2 - 3 - 4 - 5 januari: GESLOTEN

Vrijdag 6 januari zijn we terug open volgens de normale openingsuren.

www.keurslagerdeburggrave.be

Afbeeldingen in deze folder kunnen afwijken van het product.

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
Door de aanhoudende onzekerheid van de grondstof- en energieprijzen  

kunnen de vermelde prijzen wijzigen.


