
Slagerij Traiteur Scheltjens 
Feestfolder 
2021-2022 

Wij wensen u alvast  

mooie feesten 

en een gelukkig & gezond  

nieuwjaar toe! 



SCHELTJENS PETER  

 

SPECIALIST IN SPECIALITEITEN ! 

AMBACHTELIJK & ZUIVER.”  

BESTE KLANTEN . 

MOGEN WIJ JULLIE VRAGEN OM TIJDIG TE 

BESTELLEN AUB.. 

PRETTIGE FEESTEN. 

   

Als kwaliteit primeert 



 WARME HAPJES  
~Mini worstenbroodjes                      € 0.95stuk                
~Mini pizza                        € 0,95stuk                         
~Mini vidé kip                        € 0,95/stuk     
~Mini vidé ham/kaas                       € 0,95stuk     

COCKTAILHAPJES 

Mooi gegarneerde lepelhapjes of cocktailglaasjes 

~Ierse Carpaccio                                          € 2..75stuk 

~Vitello tonato                        € 2..75stuk 

~Garnaal cocktail                                € 2..75stuk 

~Parma ham/meloen                       € 2..75stuk 

~Schotse gerookte zalm                      € 2..75stuk 

~Chatka krab                        € 2..75/stuk 

Als kwaliteit primeert 

UITGEKOZEN SOEP V/D CHEF 
RUIM ASSORTIMENT SOEPEN TE KIEZEN IN DE WINKEL ! 
   
                                      
                                                            
                                            



 

 

KOUDE VOORGERECHTEN 
Gepresenteerd op mooi zwart wegwerpbord 
 

--Carpaccio van runds  (giuseppe CIPRIANI)                                 €12.95—
carpaccio van Hert  
Gerookte ganzelever-siroop van laurier.                                          €18.95/p 
~Vitello tonato v/h huis 2021                    € 12.95/P 
-caneloni van gerookte zalm en zijn tartaar.                                  €18.95/p 
                               
WARME VOORGERECHTEN 
 
Verse kaaskroketten                             € 1.85/stuk 
Verse garnaalkroketten                                     € 2.95/stuk 
Kalfszwezerik met krokante groentjes.      €  23/p         
Kingkrab poot met kruidenolie    dagprijs.                                      
Duo van sintjacobsnoot en scampi. 
THAISE WIJZE!     21.95/P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Als kwaliteit primeert 



 

HOOFDGERECHTEN   
 

 

                                                                                  

~~Stoofpotje van  wild met warme groentjes  

  en  aardappelgerecht naar keuze.                           € 17.95/p                    

   

~Varkenshaasje in peperroom . 

   aardappelgerecht naar keuze & warme groentjes v/d chef .    € 15.95/p                    

    

~Hertenkalf in grand veneur saus, peertjes in rode wijn,  

   wintergroenten en  aardappelgerecht naar keuze.                   €25.95/p                                          
                                      
 - fazantfilet brabancon. 2021                                                           €21.95/p 

Aardappelgerecht naar keuze 

 

-vispannetje van de chef   

Aardappelgerecht naar keuze.                                           €21.95 /p 

 

- gebakken zalm  dijonaise met zijn garnituur.                           € 21.95/p
 aardappelgerecht naar keuze.                                              
   
 

 

Alle hoofdgerechten worden in ovenbakjes  

aangeboden die u kan overplaatsen op eigen servies. 

Als kwaliteit primeert 



Klassiek feestbuffet              € 18.95/pers. 

Gebraden rosbief, gebakken kipfilet, filetgebraad, hespenrolletje   

met asperges, tomaat met grijze garnaal, chatka  krab,  Italiaanse 

vleeswaren, groenten krans, gevulde eitjes, aardappelsalade & aange-

paste sauzen. 

 

Luxe feestbuffet                        € 29.95pers. 

Gerookte zalm & heilbot, tomaat met grijze garnaal, perzik met tonijn,      

parelhoenfilet met fruit, Italiaans/Spaans vleeswaren festival, carpac-

cio van Ierse filet pur, surf & turf van krab en vlees, aardappelsalade,  

groenten krans & aangepaste sauzen.  

 

 

KLASSIEKERS V/H HUIS 

Gevulde feestkalkoen vanaf 5 personen              € 15.95/p 

 

*Fruitige vulling met krieken, rozijnen of mandarijn. 

*Hartige vulling met truffel & champignons. 

 

Een ruime 200 gram p.p., warme groentjes, druiven of  

champignonroomsaus & verse kroketjes of frietjes. 

Als kwaliteit primeert 



 

WINTER BBQ 
Onze formules zijn compleet met de 8 soorten groentjes v/d  vleesschotels, 

6 soorten sauzen, wit & bruin brood,  
boter & kruidenboter.  Met als eindejaar promotie 1/3 fles p.p.  

lekkere  huiswijn van Scheltjens inbegrepen.  
 

 
FORMULE  1   
BBQ worst, gemar.steak 150grm,                                                                        
kippenboutje(voorgegaard), l amsburgertje 100grm.                 € 16.95/pers. 
 
FORMULE  2      
BBQ worst, gemar.Ierse  filet 150 grm, kiphaasje,  
lamsburgertje 100 gram,  scampi spies..             € 18.95/pers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULE  3  LUXE      
Reefilet gemarineerd 100grm,  kalkoenhaasje 100grm,  
varkenshaasje 100grm, Franse Limousin filet 100grm,  
zalmpapilot 100grm,  scampispiesje met 3 scampi’s.           € 22.95/pers. 
 

 
Deze formules kunnen gecombineerd worden maar zijn te  

bestellen vanaf minimum 6 personen. 
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Vleesschotels Slagerij Scheltjens parade paardje! 

Wij verzorgen diverse formules, steeds prijskwaliteit onklopbaar. 

Geschikt voor teppanyaki, gourmet of steengrill. 
 

~Kidsmenu                          € 3.95/pers. 
Hamburgertje, chipolata & kiphaasje. 
~Klassieke schotel                        € 12.95/pers. 
Filet pur, varkenshaasje, kipfilet, rundshamburger, 
kalfschipolata, lamskroontje & kipburgertje. 
~Speciale schotel                         € 14.95/pers. 
De klassieke schotel + kiphaasje & kalf cordon blue. 
~Rood vlees festival                € 22.9/pers.  
Hertenfilet, Ierse filet pur, Argentijnse steak,   
Belgische filet pur, lamsfilet & entrecote burger. 
~Feestschotel                 € 22.9/pers. 
Scampi’s , zalmfilet, hertenkalf, everzwijn,  
filet pur v/d Franse Limousin, chipolata, hamburgertje &  
kalf cordon blue. 
~Wildschotel                € 22.9/pers.     
Hertenkalffilet, hazenfilet, everzwijn, ree tournedos,  
fazant & springbok. 
~Fondue klassiek               € 10.95pers. 
Rundsfilet, varkensfilet, kipfilet, balletjes & spekrolletjes. 
~Fondue de Luxe               € 14.95/pers.  
Idem als klassiek uitgebreid met lams en kalfsfilet. 
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GROENTEN , SAUZEN & BROOD 
 

Dit jaar opteren wij om alle groentjes volledig apart te verpakken  
en te garnieren,  

zodat u deze mooi over uw feesttafel of buffet kan verdelen. 
 
Groenteschotel      
Aardappelsalade, pastasalade, Amerikaanse koolsla,  
wortels & komkommers, ijsbergsla, tomaten met bieslook,  
eitjes in chef saus.                                           € 7.95pers. 
 
Sausjes       
Looksaus v/h huis, cocktailsaus van onze chef, tartaarsaus op  
grootmoeders wijze, currysaus met pit,  
eigen gemaakte mayonaise & pittige BBQ saus.                     € 2.50pers. 
 
Brood 
Brood, boter & kruidenboter                € 2/pers.  
 
 
Desserts 
 
Duo van chocolade mousse                                                             €3.95 p 
Panacota van cocos en mango.                                                      €3.95  p 
Tiramisu van speculoos en Baileys                                                €3.95 p 
Aardbeien romanof - zwarte peper                                              € 3.95 p 
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Zaterdag 01/01/2022  enkel open voor bestellingen af te halen ! 

Zondag 02/01/2022 gesloten. 

Maandag 03/01/2022 gesloten. 

Dinsdag 04/01/2022 van 09.00 tot 18.30u 

 

 

Beste klanten wij hebben onze uren zodanig  moeten zetten , om uw bestellingen tot 

in de puntjes te kunnen verzorgen . 

Mogen wij u ook vragen uw bestellingen tijdig te plaatsen, deze ten laatste op 

 

Voor kerst zaterdag 18/21 

Voor oudejaar/nieuwjaar woensdag 22/12. 

Dank voor uw begrip. 

Slagerij Traiteur Scheltjens Kapellen 
Hoogboomsteenweg 192 

2950 Kapellen 

03/664.20.18 

info@slagerijscheltjens.be 

www.slagerijscheltjens.be 

Onze openingsuren tijdens de feestdagen. 

 

ma 20/12 gesloten 

Di 21/12 van 09.00 tot 18.30u 

Wo 22/12 van 09.00 tot 18.30u 

Do 23/12 uitzonderlijk gesloten om  al onze producten te kunnen bereiden ! 

Vr 24/12 van 09.00 tot 17.00u 

Zaterdag 25/12  enkel open voor bestellingen af te halen  9-13u! 

Zondag 26/12 gesloten. 

Maandag 27/12 gesloten  

Dinsdag 28/12 van 09.00 tot 18.30u 

Woensdag 29/12 van 09.00 tot 18.30 u 

Donderdag 30/12 uitzonderlijk gesloten ! 

Vrijdag 31/12 van 09.00 tot  17.00u 

Als kwaliteit primeert 


