GOURMET, FONDUE & TEPPANYAKI
Kidsmenu

€ 4.95p/p

Hamburgertje, chipolata & kiphaasje
Gourmet klassiek

€12.95p/p

Filet pur, varkenshaasje, kipfilet, hamburger,
chipolata, lamskroontje & kipburgertje

Gourmet speciaal

€ 14.95 p/p

De klassieke schotel + kiphaasje & cordon blue
Rood/vlees festival

€ 22.95 p/p

BUFFETTEN

HAPJES
Lepelhapjes
€ 2.75p/p
Mooie gegarneerde lepelhapjes en/of
mini cocktail glaasjes bijv:
*Carpaccio van Ierse filet
*Vitello Tonato
*Garnaal cocktail
*Parma ham/meloen
*Schotse gerookte zalm
*Chatka Krab

DESSERT

Scampi’s, zalmfilet, hertenkalf, everzwijn,

Dessertbuffet

franse limousin, chipolata, hamburgertje &

Een buffet van onze verse desserts:

chocomousse

tiramisu

panna cotta

rijstpap

cordon blue.

€ 27.95 p/p

Gerookte zalm & heilbot, tomaat met
grijze garnaal, perzik met tonijn, parelhoenfilet
met fruit, Italiaans/Spaans vleeswaren festival,
carpaccio .v. Ierse filet pur, surf & turf van krab
en vlees, aardappelsalade, groentenkrans en
sausjes.

Belgische filet, lamsfilet & entrecote burger.
€ 22.95 p/p

€ 18.95 p/p

Gebraden rosbief, gebakken kipfilet,
filetgebraad, hespenrolletjes met asperges,
tomaat met grijze garnaal, krab op een bedje
van witloof, Italiaanse vleeswaren,
groenten krans, gevulde eitjes, aardappelsalade
& aangepaste sauzen.

De Luxe

Hertenfilet, Ierse filet, Argentijnse steak,
Feestschotel

Klassiek

GROENTEN & SAUZEN

€ 9.95 p/p

Breugeltafel

€ 10.95p/p

Rundsfilet, varkensfilet, kipfilet, balletjes &
spekrolletjes
Fondue de Luxe

€ 14.95 p/p

De fondue klassiek + lamsfilet & kalfsfilet

Kaasschotel

Vernieuwde groenten


€ 29.95p/p

Gehaktballetjes met krieken, witte & zwarte
pensen met appelmoes, kipknabbeltjes,
beenham, pate, diverse fijn vleeswaren, kaasschotel,
rijstpap, brood & boter







Warm buffet

€ 29.95 p/p

Enkele voorbeelden:
Fondue klassiek

Groentenbuffet
€ 7.95p/p

Ijsbergsla

Aardappelsalade

Amerikaanse koolsalade

Tomaten naturel

Tomaten met bieslookvinaigrette

Pastasalade

Wortelsalade

Komkommersalade

Eieren in chefsaus

€ 12.95 p/p

Onze kaasschotels worden samengesteld uit een
uitgelezen assortiment rijpe en fijne kazen onder
andere Franse, Belgische en Italiaanse kazen en
worden verzorgd en afgewerkt met vers fruit en
noten.

*Bereide scampi’s
*Kalkoenstoofpotje of hinderagout
*Vide vulling of goulash
Met puree, aardappeltjes of gratin met
aangepaste groenten.



BBQ

€ 10.95 p/p

Tomaat mozzarella , basilicum & groene
pesto
Griekse salade met echte feta
Eitjes met chefsaus
Pasta salade met rode pesto & rucola
Aardappelsalade met spekjes
Rijstsalade van de chef
Amerikaanse koolsalade

Sauzen

€ 2,5- p/p

Knoflooksaus, cocktailsaus, mayonaise,
currysaus, tartaarsaus, & BBQ saus.
Brood & boter

€ 2,- p/p

Mini broodjes, boter & kruidenboter.
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Als kwaliteit primeert

BBQ
ONZE SPECIALITEIT

BBQ PAKKETTEN
PAKKET 1

€4- p/p

Buiten onze gekende Ierse, Argentijnse &

BBQ worst

Belgische of Franse Filet pur specialiteiten.

Hamburger

Top Cote A Los, gerijpte steak &

Kippenbout

culinaire visspecialiteiten.
Fijn afgewerkte klassiekers en speciale
nieuwkomers bieden wij u graag ook 3 super
scherp geprijsde BBQ vlees pakketjes aan.

BBQ EXCLUSIEF MENU

(allen voorgegaard)

PAKKET 2

€8- p/p

Lamskroontje (100grm)
Gemar.steak (130grm)
Kiphaasje (70grm)

PAKKET 3

€12.5 p/p

Filet pur Iers of Belgisch(80grm)

WIJ KOMEN BAKKEN
prijs om onze koks uw feest te verzorgen.
vanaf 25 personen 250€
Vanaf 40 personen 195€
(exclusief 12% BTW)
*
Kids tot 12 jaar eten aan de halve prijs
*
Steeds persoonllijke offerte mogelijk
*
Inclusief alle benodigde materialen
Borden & bestek nodig?
U kunt dit bij ons huren voor 2.50€ p/p
(inclusief afwas)

Varkensspiesje(50grm)
2 scampi’s(75grm)
Kiphaasje(75grm)
BBQ worst (70grm)
Patat in de schil

€39.95 p/p

BBQ MINI FESTIVAL

Kingkrab
Scampispies
Ierse filet pur
Cote A los
Lamskroon
Hamburger
Worstje
Kip



***

6 soorten vlees in mini porties
( bijv.: filet pur, lams, kip, worst,



2 soorten vis
(scampi, kabeljauw of zalm pappilot



Uitgebreid 9-delig groentenbuffet



6 verschillende sauzen.



Brood & boter

VLEES/VIS MENU


€23.95 p/p

3 stukken vlees naar keuze
Bijv: steak, kipfilet & BBQ worst



1 stuk vis
(zalm, kabeljauw of scampi’s )



Uitgebreid 9-delig groentenbuffet



6 verschillende sauzen.



Brood & boter

Openingsuren
Ma: gesloten
Di-Vrij: 09.00- 18.30 uur
Zat: 8.00 - 18.00 uur
Zon: gesloten

SLAGERIJ SCHELTJENS KAPELLEN
Hoogboomsteenweg 192
2950 Kapellen
Tel: 03/664.20.18
info@slagerijscheltjens.be

VEGETARISCH
Wij bieden vegetarische
worstjes & hamburgertjes aan.
Ook hebben wij heerlijke gegrilde

Ook hebben wij voor u onze
lekkere huiswijn of cava.
Deze kunt u bij ons verkrijgen.

Ook voor verenigingen & scholen maken wij
graag een persoonlijke offerte.
Speciale budget
prijzen & formules mogelijk.

kalkoen, hamburger)

EXCLUSIEF VERNIEUWDE GROENTEN
Tomaat mozarella , basilicum & groene pesto
Griekse salade met echte feta
Eitjes met chefsaus
Pasta salade met rode pesto & rucola
Aardappelsalade met spekjes
Rijstsalade van de chef
Amerikaanse koolsalade
***
Lekkere koude & warme sauzen
***
Brood , boter & kruidenboter
***

€24.95 p/p

groenten voor op de BBQ zodat de

Vlees is feest
Bij
Scheltjens het meest!

vegetariers evenveel en lekker kunnen
meegenieten.
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