Naam:……………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………..
Telefoon:……………………………………………………………..

Hollestraat 45-47 - 9310 moorsel
053/216736
FEESTSUGGESTIES
APERITIEF
Ruim assortiment aan verse en diepgevroren
borrelhapjes in de winkel, om zelf uit te kiezen.
VOORGERECHTEN
…..doos kwarteleitjes(18 per doos) € 2,70 /doosje
…..gr foie gras gans (klaargemaakt) € 8,60 /100gr
.… stuk foie gras eend (klaargemaakt) € 15,75 /250gr
……stuk foie gras eend toastrolletje € 8,95 /stuk
….. gr verse vette Franse eendenlever € 48,80 /kg
….. gr gerookte eendenborst gesn. € 3,60 /100gr
Wildpastei
€ 19,90 / kg (sneetjes van +/- 1 cm)
……...sn fazant
…… sn everzwijn
…….. sn haas
….. sn ……………..
Rundscarpaccio (diepvries 12*80gr) € 15,90 / doos
SAUZEN € 7,50/ liter
(verkrijgbaar per liter, 500ml )
…….liter Champignonsaus
………liter Druivensaus
……..liter Portosaus
…….. liter natuursaus
…… liter pepersaus
GARNITUREN: € 6,00/ per 2 persoon
………X 2 appelen en 2 peren met veenbessen
SOEPEN: € 3,50 / liter
…….liter Tomatensoep met balletjes
.…..liter Aspergesoep

Bestelnummer:………………………(door ons in te vullen)
Afhaaldatum:………………………………………………

BEREIDE GERECHTEN
Voorgerechten:€ 8,50/ per persoon
…….personen Scampi huisbereid (10st)
….…personen vispannetje

AARDAPPELEN
Verse kroketten: € 0,20/stuk
….. dozen Verpakt per 10: € 2,00/doosje
….. dozen Verpakt per 20: € 4,00/doosje
……dozen Verpakt per 40: € 8,00/doosje

Hoofdgerechten
Kalkoenfilet: € 13,90/kg
……..kg Kalkoenfilet met druivensaus
…....kg Kalkoenfilet met champignonsaus
…....kg Kalkoenfilet met portosaus

………x 2 stuks Verse puree : € 2,60/ 2 stuks
………stuks Verse gratin: € 1,75 /stuk
………kg Verse friet: € 1,80/ kg
ruim assortiment aardappelproducten in onze
diepvries.

Varkenshaasje: € 18,90/kg
….…kg Varkenshaasje met natuursaus
…….kg Varkenshaasje met champignonsaus

GOURMET & FONDUE SCHOTELS
Prijs vlees volgens gewicht + € 4,00 voor het maken.
O Op schotel: klein: € 2,00/stuk Groot: € 2,50/stuk

Stoofpotjes: € 18,90/kg
…….kg stoofpot van parelhoen
…….kg Stoofpot van hertekalf /hinde

O Wegwerpverpakking (witte schaaltjes)(gratis)

Parelhoenfilet: € 12,00/per persoon (2 halve filets)
….. personen Parelhoenfilet met druivensaus
…..personen Parelhoenfilet met portosaus
…….personen Parelhoenfilet met champignonsaus
Kabeljauwhaasje: € 12,50/per persoon
…… personen Kabeljauwhaasje (2 stuks) met preisaus
Andere bereidingen:
…….kg kippenballetjes in tomatensaus: € 9,90 / kg
…….kg kalkoenstoofvlees bereid: € 12,90 / kg
……..stuks kipfilet in champignonsaus: € 13,90/kg
…….kg vol au vent: € 9,80 / kg
…….kg tong in madeira: € 17,90/kg
…….. kg ………………………………………

Keuze uit: ( hoeveel personen)
……….personen Gourmet met wild
( hinde, fazant, everzwijn, haas, parelhoen,
Eend, rund, kalkoen)
……….personen Gourmet klassiek
( kip, kalkoen, varken, rund, parelhoen, eend,
Chipolata, lam)
……….personen Fondue met wild
( hinde, fazant, everzwijn, haas, parelhoen,
Eend, rund, kalkoen)
………..personen Fondue klassiek
( kip, kalkoen, varken, rund, parelhoen, eend,
Chipolata, lam)
………kinderen Kindergourmet/fondue
( kip, kalkoen, chipolata, burger / balletjes)

Naam:……………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………….

Bestelnummer:………………………(door ons in te vullen)

Telefoon:………………………………………………………………..

Afhaaldatum:………………………………………………

VOOR ZELF TE BEREIDEN:
KALKOEN ( ontbenen € 6,00 /stuk)
……….Kalkoen geheel gewicht…………. € 6,40 /kg
o ontbenen
……….stuks Kalkoenbovenbout met been € 5,20 /kg
………. kg Kalkoenfilet
€ 9,20 /kg
……….kg Kalkoenrollade (filet met spek in netje)€ 12,20 /kg
Opgevulde kalkoenrollade € 15,90 /kg
…….stuks kalkoenrollade met noot , sinaasappel &
cognac gewicht:……………
……. Stuks kalkoenrollade truffel & cognac (meerprijs
voor truffel) gewicht…………
……stuks kalkoenrollade met appel en veenbessen
Gewicht……
Opgevulde kalkoen € 22,90 /kg
…… stuks kalkoen met noot, sinaasappel & cognac
gewicht 3kg à 4kg
…. ..Stuks kalkoen met truffel & cognac (meerprijs voor
truffel ) gewicht 3kg à 4kg
PARELHOEN
…….stuks parelhoen met druivenblad en spek € 7,70 /kg
………stuks enkele Parelhoenfilet € 19,80 /kg
………stuks Parelhoenbouten € 9,60 /kg
KWARTEL
……..stuks Zonder druivenblad en spek € 2,20 /stuk
……..stuks Met druivenblad en spek € 2,80 /stuk
……..stuks Uitgebeende kwartel € 2,90 /stuk
……..stuks Versneden kwartel (filet +bil) €2,90/ stuk
Opgevulde kwartel € 5,40 /stuk
……… stuks kwartel met ajuin & cognac
………stuks kwartel truffel & cognac
(meerprijs voor truffel)
DUIF
…… stuks Franse dikke duif

€ 8,20 / stuk

HERTEKALF - HINDE
………kg Filet pure
……….kg Rugfilet
……….kg Gebraad
……….kg Ragout
FAZANT
……….stuk Haan
………stuk Hen
……….stuks enkele Filet
EVERZWIJN
………kg Filet
……….kg Ragout
……….kg Gebraad

€ 46,50/kg
€ 49,50 /kg
€ 29,50 /kg
€ 18,00 /kg

LAM (vers)
……….stuks Lamsfilet
€ 35,00 / kg
………stuks Lamskroon
€ 36,00 / kg
(ook diepvries verkrijgbaar)

€ 12,00 /stuk
€ 11,00 /stuk
€ 29,90 /kg

RUNDSVLEES
……….Ierse filet pure
€ 38,00 / kg
……….Ierse entrecôte
€ 27,80 / kg
……….Ierse dunne lende angus € 24,80 / kg

€ 24,00 /kg
€ 17,00 /kg
€ 19,50 /kg

HAAS
………stuks Rug ontvliesd diepvries € 16,50 /stuk
……….stuks Rug ontvliesd vers
€ 19,50 /stuk
………stuks Filet diepvries ± 150gr € 6,20 /stuk
……….stuks bout ontvliesd diepvries € 4,50 /stuk
KONIJN
……….stuks Geheel konijn in stukken € 10,50 /kg
……….stuks Konijnenbout
€ 17,50 /kg
………. Stuks Konijnenrug
€ 12,50 /kg
……. Stuks konijnerug gefileerd ( 2 filets) € 32,60/kg
KIP
………stuks Poulet de landes (franse hoevekip) € 7,80 / kg
……..stuks Mechelse koekoek
€ 6,80 / kg
…….stuks Piepkuiken
€ 3,20 / stuk
……..stuks Frans haantje
€ 7,20 / kg

EEND
……….stuks Eendenborstfilet € 17,50 / kg
……….stuks Eendenbout
€ 7,90 / kg

VARKENSVLEES
………. Varkenshaasje
€ 18,90 / kg
……….varkenswangen
€ 14,20 / kg
……….Iberico kroon pata negra € 22,50 / kg
SCAMPI (diepvries) ( zelf op te nemen)
Gepeld en ontdarmd 16/20 € 16,80 / kg
Gepeld en ontdarmd 26/30 € 15,00 / kg
Ongepeld en ontdarmd 16/20 € 15,00 / kg
Andere:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Wij aanvaarden bestellingen:
Tot en met donderdag 20 december voor Kerstmis
Tot en met donderdag 27 december voor Nieuwjaar
Openingsuren
zondag 23 december open van 8u tot 13u
maandag 24 december open van 8u tot 16u
dinsdag 25 december gesloten
zondag 30 december open van 8u tot 13u
maandag 31 december open van 8u tot 16u
dinsdag 1 januari gesloten
woensdag 2 januari gesloten

