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Aperitiefhapjes
Cointreaupruimen met spek (12 stuks) 7,50€         

Assortiment mini-vidés met kaas/hesp/garnaal (12 stuks) 7,90€         

Kippenboutjes (10 stuks, voorgegaard) 6,90€         

Voorgerechten
Gerookt zalm bordje 8,90€         

Ambachtelijke kaaskroket (1 stuk) 1,90€         

Ambachtelijke garnaalkroket (1 stuk) 3,70€         

Tongscharrolletjes in wittewijnsaus (3 rolletjes p.p.) 8,90€         

Vispannetje met tong, zalm, kabeljauw, garnalen en prei 8,90€         

Scampi met exotisch sausje op bedje van tagliatelli (5 stuks p.p.) 8,50€         

Soep (per liter)

Tomatenroomsoep met balletjes 5,50€         

Butternutpompoensoep met bieslook 5,50€         

Kippenroomsoep met fijne groentjes 5,50€         

Hoofdschotels (verkrijgbaar vanaf 2 personen, max 2 gerechten per bestelling)

inclusief warm groentepakket/appelveenbes/peertje met rode wijn/6 aardappelkroketten prijs per 

persoon

Kalkoenfilet (keuze uit druivensaus OF fine champagnesaus OF portosaus) 17,90€       

Varkenshaasje (keuze uit druivensaus OF fine champagnesaus OF portosaus) 18,90€       

Fazantenfilet (keuze uit druivensaus OF fine champagnesaus OF portosaus) 19,90€       

Everzwijnfilet (keuze uit portosaus OF wildsaus) 22,90€       

Stoofpotje van hert 21,90€       

Ook verkrijgbaar:
prijs per 

kg

Kalkoen opgevuld met gehakt/porto/champignons (+/- 4kg) 17,90€       

Opgevulde kalkoenroulade (enkel te verkijgen met Kerst) 17,90€       

Varkenshaasje bereid 18,90€       

Kalkoenfilet bereid 17,90€       

Stoofpotje van hert 24,90€       

Verse aardappelkroketten € 0,30/stuk

Alle soorten wild en gevogelte op bestelling te verkrijgen

Bestel tijdig! Enkel telefonisch of in de winkel.
Voor kerstavond en kerstdag: tot en met 14 december

Voor oudejaarsavond en nieuwjaarsdag: tot en met 21 december

Bestellingen kunnen afgehaald worden op 24 en 31 december, telkens tot 16u.
Op kerstdag en nieuwjaarsdag zal de winkel gesloten zijn, enkel het afhalen van broodjesmanden is dan  

mogelijk.
25 & 26 december en 2, 3, 4 januari zal de winkel gesloten zijn.

Opgelet! Gezien de drukte van deze dagen aanvaarden we geen uitzonderingen op de bestellingen

Prijslijst december 2022
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Koude schotels (te verkrijgen vanaf 4 personen)

prijs per 

persoon

Tomaat - garnaal (prijzen kunnen variëren naargelang dagprijs garnalen) 20,40€       

Gandaham/Beenhamrolletje met asperge/Kippenwit/ Varkensgebraad

Rundsgebraad/ Ardeense ham

Verse groenten/Opgevuld ei/Krabmousse/Aardappelsalade/Pastasalade/2 sausen

Gemengd vlees - visbuffet 24,40€       

Gandaham/Beenhamrolletje met asperge/Kippenwit/Varkensgebraad

Gerookte zalm/Gerookte forel/Gepocheerde zalmfilet

Verse groenten/Opgevuld ei/Krabmousse/Tomaat-garnaal/Perzik-tonijn

Aardappelsalade/Pastasalade/2 sausen

Kaasschotel (te verkrijgen vanaf 4 personen) 15,90€       

Assortiment fijne kazen/Vers fruit/Gedroogd fruit/Notenmengeling

Fondue 
(Rund/Varken/Kip/Zwitserse balletjes/Gekruide balletjes/Ardense vinkjes)

prijs per 

persoon

Schotel (vanaf 4 personen, versierd en sausjes)  €      10,90 

Enkel assortiment fonduevlees  €        8,90 

Kinderfondue (Worstjes/Balletjesmengeling/Kippenfilet)  €        5,50 

Gourmet 
(Steak/Ardeens varkenshaasje/Kalfslapje/Rundsburger/Lamskotelet/Kippenfilet)

prijs per 

persoon

Schotel (vanaf 4 personen, versierd en sausjes) 13,90€       

Enkel assortiment gourmetvlees 10,90€       

Kindergourmet (Worstje/Hamburger/Kippenfilet/Kaasburger/Kwarteleitje) 6,50€         

Groentenpallet koud €   4,90/pp

Gemengde sla/Komkommer/Geraspte worteltjes/Tomaat/Prinsessenboontjes 

Cressen/Maïs/Dressing

Groentenpallet Warm €    6,50/pp

Tomaat/Witloof/Boontjes met spek/Appel met veenbessen/Peertje in rode wijn

Aardappelsalade €    8,90/kg

Pastasalade €    8,90/kg

Broodjesmand
24 mini-broodjes/Luxueus belegd 40,00€       

3 smos/3 geroosterde beenhamsalade/3 boléro/3 brie-honing-rozijntjes

3 zalm-kruidenkaas/3 tonijnsla/3 italiano/3 préparé

Opgelet! Gezien de drukte van deze dagen aanvaarden we geen uitzonderingen op de bestellingen

Prijslijst december 2022


