FEESTFOLDER
2021

GEZELLIG APERETIEVEN

HAPJES
& TAPAS

CULINAIRE HAPJES
Carpaccio van rund met parmezaan , rucola en pijnboompitten

€ 2.50

Glaasje garnaalcocktail

€ 2.50

Mousse van gerookte forel, ansjovis en tomatare

€ 2.00

Glaasje Gravlax met Gin

€ 2.75

Titaki van tonijn gegrild met wasabi en wakame

€ 2.75

TAPASSCHOTEL
Gezellig samen tijdens het aperitief. Rijk gevulde houten schotel met
zowel Spaanse, Italiaanse specialiteiten en streekproductjes.

€ 9.90 pp

OVENHAPJES
Mini kippenboutje ( per 10st)

€ 6.50

Mini Bouchez met kip

€ 1.00

Mini kaasrolletje met ham

€ 1.00

Warme oesters

€ 3.50

Coquille met fijne groentjes

€ 3.50

SOEP &
VOORGERECHTEN
GERECHTEN

SOEPEN
Feestelijke tomatenroomsoep met balletjes

€ 4.00

Romige soep van asperges

€ 4.50

Pompoen-tomatensoep

€ 4.50

Parijse champignonsoep

€ 4.50

Kippenroomsoep met kervel en kippenblokjes

€ 4.75

VOORGERECHTEN
Carpaccio van Holsteiner rund & parmigiano Reggiano

€ 9.25

Vitello tonnato uit Piemonte

€ 9.50

St. – Jacobsschelp

€ 9.00

Vispannetje

€ 9.50

Tongrolletjes Dugléré

€ 9.95

Scampi’s op de wijze v/d chef

€ 11.50

Bourride ( Franse vissoep met lotte en langoustine )

€ 12.50

VOORGERECHTEN VOOR DE KIDS
Kaaskroket

€ 1.75

Kaasrolletje met bladerdeeg

€ 2.50

Bouchez vol au vent

€ 3.50

VOOR DE HOBBYKOK ( VERS VLEES)
Malse rosbief

Lamsbout

WILD:

Varkenshaas ( gemarineerd)

Eendenborstfilet

Hertenkalffilet

Rosbief Filet Pure

Ardeens gebraad

Fazant

Mosterdgebraad

Gelardeerd gebraad

Everzwijn

Kalfsgebraad

Orloff gebraad

Kalkoenfilet

Speenvarkengebraad

HOOFDGERECHTEN
Ardeens gebraad met Portosaus

€ 8.50

Kalkoenfilet in champignonroomsaus

€ 9.50

Varkenshaasje in jagerssaus

€ 10.00

Opgevulde kalkoenfilet met veenbessensaus

€ 10.50

Varkenswangetjes in Rodenbachsaus

€ 13.50

Stoofpotje van hert

€ 15.50

Fazantenfilet Brabançonne met cognacsaus

€ 18.50

Hertenkalffilet roze gebakken saus grand veneur

€ 22.50

Vispannetje als hoofdgerecht

€ 17.50

Hoofdgerecht kids: balletjes in tomatensaus met puree

€ 6.50

AARDAPPELBEREIDINGEN – GROENTEN
Verse aardappelkroketten
Aardappelgratin “ Dauphinois”

€ 0.30 /st
€ 11.50/kg

Aardappelpuree

€ 7.50/kg

Knolselderpuree

€ 7.90/kg

Wortelpuree

€ 7.90/kg

Koude aardappel vinaigrette of mayo

€ 6.50/kg

Verse voorgebakken frietjes

€ 2.50/kg

Koude groentjes ( fondue/gourmet)

€ 4.50 pp

Warme groentjes ( 5 soorten )

€ 5.75 pp

DESSERT
Dessertbord (topper) bordje met vele lekkernijen

€ 9.50

FEESTMENU 1

FEESTMENU 2

3 culinaire hapjes

3 culinaire hapjes

~

~

Pompoen-tomatensoep

Aspergeroomsoep
~

Vispannetje v/d chef

Tongrolletjes Dugléré en garnaaltjes

~

of kreeft Belle vue ( +€ 8)

Opgevulde kalkoenfilet met

~

veenbessensausje, warme groentjes

Licht gegaarde hertenkalffilet met

en kroketjes (6)

Grand Veneursausje, winterse groentjes
en gratinaardappelen

€ 35.00 PP

~
Dessertbord

€ 48.00 PP

KOUDE
SCHOTELS
HEERLIJKE KOUDE SCHOTELS,
KNAP GEPRESENTEERD EN
SMAKELIJK SAMENGESTELD
VOOR UW IDEALE MAALTIJD.

KOUDE VLEESSCHOTEL MET OPGEVULDE TOMAAT

€ 14.50 PP

Charcuterieschotel met opgevulde tomaat, hamrolletje met asperge, gerookte
boerenham, Gebakken rosbief en varkensvlees, kippeham v/h huis, kalfsworst, fijnkost
salami, vleesbrood, sla wortel, boontjes, bloemkool, fruit, eitje en sausjes.

SAMENGESTELDE VLEES & VISSCHOTEL

€ 21.50 PP

Mooi versierde schotel met gepocheerde zalm, gerookte zalm, heilbot, gerookte
forel, opgevulde tomaat garnaal, rivierkreeftjes, langoustine, hamrolletje met
asperge, gerookte boerenham, kippeham v/h huis, fijnkost salami, gebakken rosbief,
varkenscarré, fruit, ei, frisse groentjes en sausjes.

KOUDE LUXE VISSCHOTEL

€ 25.00 PP

Luxe schotel met lekkere koude vissoorten. Gepocheerde zalm Belle-vue, tongrolletje
met tartaar, opgevulde tomaat garnaal, krabsalade, vissalade, gerookte zalm en heilbot,
gerookte forel en paling, scampi, langoustines en rivierkreeftstaartjes, vispastei, eitje,
verse seizoensgroentjes en sausjes.

BREUGELSCHOTEL

€ 16.50 PP

Potje paté v/h huis, hoofdvlees, hennepot, gegrilde ham, schelle v/d zeuge, bloedworst,
witte pens, lange vingers, Italiaanse salami, gerookte boerenhesp, varkenstong in
vinaigrette, speciaal gehakt, vleessalade, prepare, smout, camenbert en belegen kaas,
fruit, zilveruitjes, augurkjes, kerstomaatjes.
Koude schotels worden samengesteld voor minimum 4 personen.

FONDUE
GOURMET
STONEGRILL
TEPPANYAKI
ALLES BEGINT MET GEZELLIG TAFELEN
MET DE DOE-HET-ZELF SCHOTELS VAN
KWALITEITSSLAGERIJ HANS.

FONDUE

€ 9.50 PP

1ste keuze vlees van runds-, kalfs-, kalkoen-, varkensblokjes , assortiment
gehaktballetjes, spekvinkjes, chipolata’s en sausjes.

GOURMET

€ 12.50 PP

Biefstukje, kalfslapje, kalkoenfiletje, kippensnitsel, chipolata, kaasburger, lamskotelet,
brochetje, varkenstournedos , eitje met spek & sausjes

KINDERGOURMET

€ 6.00 PER KIND

2 Chipolata’s, hamburgertje, kippenfilet, gehaktballetje.

STONEGRILL

€ 13.50 PP

Gemarineerde steak, lamskroontje, tournedos van varkenshaas, chipolata, merguez,
hamburgertje, brochetje, gemarineerde kipfilet, spekvinkje, gekruid kalkoenhaasje.

BIJPASSENDE KOUDE GROENTEN

€ 4.50 PP

10 verschillende soorten seizoensgroentjes op schotel met bijpassende dressing.

TEPPANYAKI

€ 18.50 PP

Vlees- en visgerechtjes voor op een bakplaat op Japanse wijze. Steak Tokio, Japanse
burger, kippenspies Kioto, lamsfilet Osaka, eendenborst Royal, chipo Ajitsuké, zalmfilet
lemon, St. Jacobsnoot Nagoya, scampi Sake, lotte Green herbs, noedels, nasirijstmix en
3 bijpassende sausjes.

ontwerp: contrastcommunicatie.be

BELANGRIJKE INFO
Om een vlugge afhaling te verzekeren vragen wij op voorhand te betalen.
Bij iedere bestelling wordt een waarborg aangerekend van € 20 voor het
leeggoed uitgezonderd vers vlees! Deze krijg je terug bij het
terugbrengen van proper afgewassen leeggoed.
Op gans de folder zijn er geen stempels voor op de spaarkaart.
Graag uw bestelling doen in de slagerij waar u een dubbel krijgt en uur
afhaling van je bestelling. Deze folder vervangt alle voorgaande.
Bestellen kan tot maandag 20 december 2021
Prettig eindejaar en hou jullie gezond in 2022

AFHAAL- EN OPENINGSUREN
Maandag 20 december
Dinsdag 21 december

8u-12u & 14u-18.30u (laatste dag bestellingen)
8u-12u & 14u-18.30u

Woensdag 22 december

Gesloten

Donderdag 23 december

Gesloten

Vrijdag 24 december
Zaterdag 25 december

Enkel afhaling bestelling 10 u tot 12u & 14u tot 16u
Enkel afhaling bestelling 10.30u tot 11.30u

Zondag 25 december

Verlof tot 5 januari

Donderdag 6 Januari

Winkel terug open

WWW.KWALITEITSSLAGERIJ-HANS.BE
Ieperstraat 140 - 8980 Zonnebeke - 051 77 74 72 - 0474 940 160 - info@kwaliteitsslagerij-hans.be

