FEESTELIJKE GERECHTEN

(Feestfolder)
2019-2020

Aperitief
Warme hapjes
•
•
•
•
•
•

Mini vidé gevuld met garnaal
Mini vidé gevuld met kip
Mini vidé gevuld met kaas
Mini worstenbrood
Mini pizza
Assortiment van 20 hapjes
(4 stuks van elke soort)

€ 0,67/st

€ 13,00 st

Tapas assortiment
van zwarte en groene olijven, zongedroogde
tomaatjes, haringhapjes, … zijn in onze
wandkoeling te verkrijgen

Voorgerechten
Koude voorgerechten
•

•

•

Carpaccio van Belgisch wit
blauw met garnituur
Garnaalcoctail van verse grijze
garnalen gepresenteerd
in een glas
Vitello tonato: dun versneden
kalfsgebraad met een sausje
op basis van tonijn, ansjovis
en kappertjes

€ 6,95/st

€ 7,70/st

€ 7,85/st

Hoofdgerechten
ovenklaar

Warme voorgerechten
•
•
•
•

Kaaskroket
Garnaalkroket van grijze garnalen
Fazantkroket
Sint jacobsschelp met verse sint
jacobsvruchten afgewerkt met
puree en grijze garnaaltjes

€ 1,50/st
€ 2,85/st
€ 2,65/st

Vleesgerechten

€ 6,65/st

bij deze gerechten zijn wintergroenten en
5 kroketten p.p. inbegrepen
•

Feestelijke
soepen

•
•
•

•
•
•
•

Tomatenroomsoep
Aspergeroomsoep
Kippenroomsoep
Noordzee vissoep

€ 2,85/lt
€ 2,85/lt
€ 2,85/lt
€ 7,85/lt

Fazantenfilet in archiducsaus
met verse champignons
Ragout van hert
Mechelse koekoek in portosaus
Varkenshaasje in champignonroomsaus

€ 20,55 pp
€ 18,50 pp
€ 13,95 pp
€ 14,95 pp

Visgerecht
bij dit gerecht zijn 5 kroketten p.p. inbegrepen

De soepen worden verpakt per liter, hiermee
kan u 3 à 4 borden vullen. Verse soepballetjes
kan u bijbestellen om zo uw soep te
verrijken.

•

Vispannetje van zalm, kabeljauwhaasje, tongrolletje en scampi
met fijne groentenjulienne in
een roomsausje
€ 18,95 pp

Kidsgerecht
•

•

Frikadellen (4) in tomatensaus
met puree
€ 6,50 pp
Videevulling met verse kroketten
(5st)
€ 6,50 pp

Specialiteiten vers
vlees

Lamsvlees
•
•

Wie graag zelf aan de slag gaat, vindt bij ons
een ruim assortiment vers vlees en wild. Wij
versnijden dit naar uw wens.
Ga je graag zelf aan de slag in de keuken, dan
ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hebben
voor u een uitgebreid assortiment van heerlijk
vers vlees speciaal voor u geselecteerd. Zowel
runds-, kalfs- en varkensvlees worden door
onze beenhouwers persoonlijk geselecteerd
om u de beste kwaliteit te bieden. Ook voor
wild bent u bij ons aan het juiste adres!
Onze specialiteiten voor het eindejaar zijn

•
•
•
•

Gevulde kalkoen met gehakt
en truffel (vanaf 6 pers)
Gevulde hoevekip
Gevulde kalkoenfilet
Gevulde kippenfilet
Kalkoenrollade

Rundsvlees wit blauw
•
•
•

•
•

•

€ 6,80/pp
€ 5,75/pp
€ 11,80/kg
€ 10,25/kg
€ 10,47/kg

•
•
•
•
•

Varkensvlees
•

•

Varkenswangetjes (ontvliesd)
Filet gebraad

Côte à l’os
Rosbief
Chateau briand

€ 24,42/kg
€ 19,05/kg
€ 24,98/kg

Kalfsvlees

•

•

€ 45,69/kg
€ 23,77/kg
€ 40,67/kg

Osso buco van kalfs
Kalfsgebraad

€ 16,06/kg
€ 28,43/kg

Wild en andere specialiteiten

Gevogelte
•

•

Lamsfilet
Lamskoteletten
Lamskroontje

€ 13,85/kg
€ 12,68/kg

•

•

•

Vers konijn
Eendenfilet
Parelhoenfilet
Fazant
Fazantenfilet (ontvliesd)
Everzwijnragout
Everzwijnfilet
(onbeend en ontvliesd)
Hertenfilet
(ontbeend en ontvliesd)
Hertenbout
(ontbeend en ontvliesd)
Hazenrugfilet
(ontbeend en ontvliesd)
Bosduif

€ 10,30/kg
€ 25,67/kg
€ 21,45/kg
€ 14,88/kg
€ 22,59/kg
€ 16,66/kg
€ 29,46/kg
€ 60,39/kg
€ 36,99/kg
€ 45,25/kg
€ 1,95/st

Gevulde kalkoen
•

feestelijke kalkoen gevuld met
gehakt en truffel (vanaf 6 pers)

•

€ 6,80/st

Garnituren

•

•

Winters groentenboeket: boontjes
met spek, wortelen en erwten,
provençaals tomaatje en gratin
bloemkool-brocolli
€ 5,45 pp
Appeltje met veenbessen
€ 1,90 /st

Koude groenten
•

een gamma van verschillende
soorten groenten + pasta-en
aardappelsla

€ 5,15 pp

Aardappelvariaties
Aardappelpuree
Groentenpuree
• Verse aardappelkroketten
• Gratinaardappelen
		
•
•

Champignonroomsaus, peperroomsaus, jagersaus, wildsaus en
archiducsaus, portosaus
€ 7,80/kg

Koude sauzen assortiment

Warme groenten
•

Warme sauzen assortiment

€ 6,19 /kg
€ 6,65 /kg
€ 0,30 /st
€ 6,56 /kg

Coctail, tartaar, look, zigeuner,
curry en barbecuesaus

€ 5,60/kg

Broodjes
•
•

Stokbrood
Mini broodjes

€ 0,58/st
€ 0,30/st

Kerstmenu
Garnaalcoctail in een glaasje
*
Tomatenroomsoep
*
Mechelse koekoek in portosaus met
een winters groentenboeket en
verse kroketjes
*
Chocomousse
€ 25 pp

Nieuwjaarsmenu
Kreeftencoctail in een glaasje
*
Aspergesoep
*
Varkenshaasje in champignonroomsaus
met winters groentenboeket en
verse kroketjes
*
Trio van mini dessertjes
€ 27 pp

Feestschotels

Gourmet

Voor de feestdagen periode (21/12 tot 01/01)
hebben wij speciale fondue, gourmetschotels
en buffetten samengesteld. De aparte folders
zijn niet geldig tijdens deze periode. Om
vergissingen te voorkomen worden de
samenstellingen
van de schotels niet gewijzigd.
Wij danken u voor uw begrip.

•

•

Fondue
•

Feestfondue: rundsvlees, kippenfilet,
varkensvlees, fondue balletjes,
worstjes en spekvinkjes
€ 8,90 pp

•

•
•

•

•

Wildfondue: hertekalf, everzwijn,
fazant, haas, kippenfilet, fondue
balletjes en spekvinkjes
€ 14,35 pp
Kinderfondue: fondue balletjes,
kippenfilet, worstje, en spekvinkje € 4,55 pp
All-in fondue: tomatenroomsoep,
feestfondue, koude groenten,
koude sauzen, stokbrood,
fles wijn (per 2 pers)
€ 19,35 pp

•

•

•
•

•

extra fondueballetjes:
doosje van 10 stuks

€ 2,50/st

extra fondueworstjes:
doosje van 10 stuks

€ 2,50/st

Feestgourmet: rundsvlees, kalfsvlees,
varkensvlees, kippenfilet, saté,
hamburger, kalfsburger, worstje,
schnitzel en cordon blue
€ 8,90 pp
Wildgourmet : hertekalffilet,
everzwijnfilet, fazantenfilet, hazenfilet,
rundsvlees, kippenfilet, saté,
hamburger, kalfsburger en
worstje
€ 14,35 pp
Kindergourmet: kippenfilet, hamburger,
kalfsburger, worstje, schnitzel
€ 4,55 pp
All - In gourmet: tomatenroomsoep,
feestgourmet, koude groenten,
koude sauzen, stokbrood,
fles wijn (per 2 pers)
€ 19,35 pp
Visgourmet: witte vis, zalm,
tongrolletje, visgyros, schnitzel,
gemarineerde scampi (2st),

€ 16,95 pp

extra hamburgers:
doosje van 10 stuks

€ 3,50/st

extra worstjes:
doosje van 10 stuks

€ 3,50/st

Tepan yaki
•

•

Rundsvlees, peperhaasje, salsastick,
worstje, kalfsburger, scampi (2st),
stukje zalm
€ 11,90 pp
All- in teppan yaki: tomatenroomsoep, vlees, koude groenten,
koude sauzen, stokbrood,
fles wijn (per 2 pers)
€ 22,35 pp

Luxe feestbuffet

€26,95/pp

Tomaat gevuld met grijze garnalen,
gepocheerde zalmfilet, gerookte forelfilet,
tartaar van gerookte zalm, scampikreeftencoctail, gevuld hoeve eitje, asperges in
een jasje van ham, ovengebakken kippenfilet
met verse fruitsla en varkensgebraad.
Gegarneerd met koude groentjes , aardappel –
en pastasalade en bijpassende sausjes.

Breugelbuffet (vanaf 10 personen)
€15,15/pp
Tomatenroomsoep met balletjes
Witte en zwarte pensen met appelmoes
Gebakken kip met verse fruitsla
Frikadellen met krieken
Vleesribben in saus
*
Boerenpaté en een waaier van ham,
kaas en kop
Brood assortiment
*
Vlaamse rijstpap of kempische vruchtenvlaaien

Koud en warm buffet
(vanaf 12 personen)

Desserten

€ 23,40/pp
•

Koud gedeelte bestaat uit een tomaatje
gevuld met grijze garnalen, een gevuld eitje,
gepocheerde zalm en een hespenrolletje met
asperges
Warm gedeelte bestaat uit:
• Varkenshaasje met champignonroomsaus
• Mechelse koekoek met portosausje
• Vispannetje
Aangevuld met een winters groentenboeket en
kroketjes (5 st pp)

Kaasspecialiteiten

€ 10,95 pp

Onze kaasplanken worden samengesteld
uit een assortiment rijpe en fijne Franse en
Belgische kazen.
Als hoofdgerecht wordt er 300gr kaas per
persoon voorzien.
Het wordt volledig afgewerkt met noten,
rozijnen en druiven

Barbecue en
winterbarbecue
Ons volledig barbecue assortiment (pakketten
vlees, groenten, sauzen) kan u terugvinden
in een aparte folder in onze winkel of op de
website!

•
•
•
•

Chocolademousse
€ 1,95/st
Rijstpap van verse hoevemelk
€ 1,50/st
Tiramisu
€ 1,95/st
Trio dessertjes
€ 3,20/st
Palletje van Belgische en
Franse kazen afgewerkt met
druiven en nootjes
€ 11,70 per 2 pers

Bestellen & afhalen
Uiterste besteldatum voor kerstmis
is vrijdag 20/12.
Uiterste besteldatum voor oudjaar
en nieuwjaar is vrijdag 27/12.
Bestellen kan als volgt:
In de winkel of via mail
info@slagerij-adriaenssen.be
Hierbij ontvangt u een bestelformulier en
een nummer, die meegebracht dient te
worden bij afhaling.
Afhalen:
Op maandag 24/12, dinsdag 25/12
en maandag 31/12 voorzien wij
een afhaalpunt naast onze winkel.
Dit om de drukte in de winkel wat
te doen afnemen.
Hier kan wel enkel contant betaald worden.
Bestellingen op andere dagen dienen
wel gewoon in de winkel
afgehaald te worden.
Vergeet jullie bestelbon niet mee
te brengen bij afhaling!!

Bak en braadtips
Aperitiefhapjes
1 Oven voorverwarmen op 180°C
2 De hapjes 10 min in de oven
Soep
De soep op een zacht vuur opwarmen en
meerdere malen in roeren.
Voorgerechten
De kaas-garnaal – of fazantkroketten frituren
op 170°
Vis
1 Oven voorverwarmen op 180°C
2 Het deksel verwijderen en de vis afdekken
met aluminiumfolie of bakpapier om
uitdroging te voorkomen
3 De vis ongeveer 20-25 min in de oven
4 De schotels mogen ook in de
microgolfoven gebruikt worden.
Vlees
1 Oven voorverwarmen op 180°C
2 Het deksel verwijderen en het vlees
afdekken met aluminiumfolie of bakpapier
om uitdroging te voorkomen
3 Het vlees +- 20-30min in de oven op
180°C (varieert naargelang het soort vlees)
4 De schotels mogen ook in de
microgolfoven gebruikt worden

Groenten en aardappelen
1 Oven voorverwarmen op 180°C
2 Het deksel verwijderen en de groenten /
aardappelen afdekken met aluminiumfolie
of bakpapier om uitdroging te voorkomen
3 De groenten en aardappelen ongeveer 20
min in de oven op 180°C
4 De laatste 5 min alufolie verwijderen om
eventueel te gratineren
5 De schotels mogen ook in de
microgolfoven gebruikt worden
Bak en braadtips voor vers vlees
1 Smeer het vlees met boter of olie in.
2 Verwarm de oven 10 min voor op 220°C.
3 Kijk in onderstaande tabel voor de baktijd
en temperatuur.
4 Snij tegen de richting van het vlees in.
Varkensvlees gebraad
15 min op 200°C 10 à 20 min op 180°C
Zwaarder stuk +/- 10 min extra
Kalkoen/ Gevulde kalkoen
Oven op 150° C Voor de eerste 2kg telt u 1u30
Daarna per kg telt u 30min bij.
Zwaarder stuk +/- 10 min extra
Voor andere vleessoorten mag je ons altijd
naar de braadtijden vragen.

Geschenkidee
Cadeaubon van Slagerij Adriaenssen leuk om te geven, lekker om te krijgen!
Kom bij ons langs en kies voor een cadeaubon met bedrag naar keuze!
Door ons ruim assortiment is er voor elk wat wils.

Openingsuren
Zaterdag 21/12
Zondag 22/12
Maandag 23/12
Dinsdag 24/12
Woensdag 25/12
Donderdag 26/12
Vrijdag 27/12
Zaterdag 28/12
Zondag 29/12
Maandag 30/12
Dinsdag 31/12
Woensdag 1/01

open van 8u tot 16u30
open van 8u tot 12u
gesloten, enkel bestellingen afhalen tussen 9u en 10u
open van 8u tot 15u
open van 8u tot 12u
gesloten, enkel bestellingen afhalen tussen 9u en 10u
open van 8u tot 16u
open van 8u tot 16u30
open van 8u tot 12u
gesloten, enkel bestellingen afhalen tussen 9u en 10u
open van 8u tot 15u
gesloten, enkel bestellingen afhalen tussen 9u en 10u

Donderdag 2 en vrijdag 3 januari gesloten

Geniet met volle teugen
van de gezellige winterdagen
en maak er schitterende feesten van!

Ambacht onze kracht

Kloosterstraat 24, Gierle
Tel 014 65 19 49
www.slagerij-adriaenssen.be
info@slagerij-adriaenssen.be

