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Als kwaliteit primeert!



Beste klanten
Graag wou ik u even persoonlijk aanspreken, 

2022 was weer een bewogen jaar!
Dit is op zijn zachtst uitgedrukt.

Graag wil ik jullie bedanken voor het blijvend vertrouwen in onze 
zaak. Wij willen ons alvast opnieuw engageren voor een nieuw jaar 

vol kwaliteit en service.

Alvast wensen wij u prettige feesten, een gezond en gelukkig 
2023 toe.

- Peter Scheltjens & team -



Feestelijke hapjes
Mooie, lekkere minivoorgerechtjes

Ierse carpaccio

Vitello tonnato 

Garnaalcocktail

Meloen met Parmaham

Schotse gerookte zalm 

Chatka krab v/d chef 

€ 2,95 /st.

Warme hapjes uit 
eigen keuken 

Minipizza 
Miniworstenbroodje

Minividee met kip
Minividee met ham en kaas

Minivishapje 
   

 € 0,95 /st.

Feestelijke soepen 
Kreeftensoep v/d chef 

€ 13,95 /l

Consommé van wild  

€ 12,95 /l

Al onze verse soepen zullen beschikbaar 
zijn. Op voorhand bestellen aub!

(meer dan 30 soorten!)

Feestelijke hapjes Warme hapjes uit 



Koude voorgerechten
Carpaccio van rund                  € 12,95 /pers.
Carpaccio van hert                   € 15,95 /pers.
Vitello tonnato                          € 12,95 /pers.
Zeevruchtencocktail                € 15,95 /pers.

Warme voorgerechten 
Ambachtelijke, verse kaaskroketten

€ 2,50 /st.

Ambachtelijke, verse garnaalkroketten
€ 3,50 /st. 

Ambachtelijke, verse wildkroketten
€ 3,50 /st.

Kalfszwezerik met krokante groentjes
€ 23,95 /pers.

Duo van sint-jakobsnoot en scampi
€ 21,95 /pers.

Gamba’s van de chef
€ 21,95 /pers.



* aardappelgerechten
kroketten, amandelkroketten, 

aardappeltjes van de chef, puree, 
gratin, truffelgratin

Hoofdgerechten
Stoofpotje van wild met 

seizoensgroenten en een 
aardappelgerecht naar keuze*

€ 18,95 /pers.

Varkenshaasje in peperroom 
met warme groentjes en een 

aardappelgerecht naar keuze*

€ 17,95 /pers.

Hertenkalf in Grand Veneursaus 
met een peertje in rode wijn, 

warme groenten en een 
aardappelgerecht naar keuze*

€ 27,95 /pers.

Fazantfilet ‘Brabançonne’ 2022 en een 
aardappelgerecht naar keuze*

€ 24,95 /pers.

Vispannetje van de chef met
warme groenten en een 

aardappelgerecht naar keuze*

€ 22,95 /pers.

Gebakken zalm in witte wijnsaus 
met warme groenten en een 

aardappelgerecht naar keuze*

€ 22,95 /pers.

Gambas  van de chef met
warme groenten en een 

aardappelgerecht naar keuze*

€ 27,95 /pers.



Gevulde kalkoen (nog te bereiden)

Wij bieden deze aan in een menu.
Vanaf 6 personen kunnen wij uw kalkoen 

vullen met een vulling van champignon en 
truffel of een zoete vulling met mandarijn.

Deze wordt geleverd met verse warme 
groenten, druiven- of champignonsaus
en een aardappelgerecht naar keuze.

€ 16,95 /pers.

Deze kalkoen moet nog 3 uur op 130 
graden in de oven. Vanaf de laatste 

40 minuten doe je de saus en groentjes 
erbij en alles komt samen uit de oven!

Makkelijk en lekker!

Kalkoenrollade (enkel opwarmen)

Gevuld met champignons en truffel.

Of 

Gevuld met mandarijn, warme 
groenten, een lekkere saus en een 

aardappelgerecht naar keuze.

€ 19,95 /pers.

Kalkoentraditie



Klassiek buffet 
Gebraden rosbief, gebakken kipfilet, 

filetgebraad, hespenrolletje met 
asperges, tomaat met grijze garnaal, 
chatka krab, Italiaanse vleeswaren, 

groentekrans, gevulde eitjes, 
aardappelsalade en aangepaste sauzen.

€ 18,95 /pers.

Luxe feestbuffet 
Gerookte zalm & heilbot, tomaat met 

grijze garnaal, perzik met tonijn, 
gevulde eitjes en chatka krab, 

parelhoenfilet met fruit, 
Italiaanse vleeswaren, 

carpaccio van Ierse filet pur,
aardappelsalade, groentekrans 

en sauzen.

€ 29,95 /pers.

Winter BBQ
Reefilet 100 gr, kalkoenhaasje 100 gr, 

varkenshaasje 100 gr, Ierse steak 100 gr,
scampi-spies en zalmpapillot.

  
€ 19,95 /pers.

 
Alle bbq-formules uit onze bbq-folder zijn 

ook te verkrijgen!

Schotels
Kaasschotel hoofdgerecht               € 15,00 /pers.
Kaasschotel nagerecht                     € 10,00 /pers.
Charcuterieschotel hoofdgerecht   € 14,00 /pers.



Vleesschotels
Voor teppanyaki, grill of gourmet.

Vleesschotel klassiek
Steak, varkensmignon, kipfi let, rundsham, burger, 

chipolata, lamsvlees en kipburger       

€ 12,95 /pers.

Vleesschotel speciale
Steak, varkensmignon, kipfi let,  

rundshamburger, chipolata, lamsvlees, 
kipburger, cordon bleu en gemarineerd kiphaasje

    
€ 14,95 /pers.

Vleesschotel voor kids
Hamburgertje, chipolata en kiphaasje

                        
€ 4,50 /pers.

Voor teppanyaki, grill of go



Vleesschotels 
Speciaal voor de feestdagen!

Feestschotel
Scampi, zalmfi let, hert, everzwijn, Ierse fi let pur, 

chipolata, hamburger en cordon bleu 

€ 23,95 /pers.

Rood vlees festival
Hertenkalf, Ierse steak, Black Angus rib eye,

lamsfi let, entrecote en burger                   

€ 22,95 /pers.

Wildschotel
Hertenkalffi let, hazenfi let, 

everzwijnfi let, reesteak en fazantenfi let          

€ 22,95 /pers.



Fondue, altijd feest!
Klassieke fondue 

Rund, varken, kip, balletjes en spekrolletjes

€ 10,95 /pers.

Luxe fondue
Rund, varken, kip, balletjes, spekrolletjes,

lamsfi let en kalfsvlees

€ 15,95 /pers.

Feestfondue
Rund, varken, kip, balletjes, spekrolletjes,

lamsfi let, kalfsvlees, hertenkalf,
chipolata en everzwijn 

      
€ 21,95 /pers.



Groenteschotel 
Aardappelsalade, pastasalade, 
boontjes, wortel, komkommer, 

tomaten en eitjes

€ 7,95 /pers.

Sausjes
Looksaus, cocktail, tartaar, curry, 

mayo, bbq saus

€ 2,50 /pers.
(minimum 4 personen)

Brood en boter
Brood, boter en kruidenboter

€ 2,50 /pers.

Groentjes en saus
Vul uw vleesschotels aan met lekkere, verse groentjes, 

sausjes en brood!



Desserten
Speciaal voor de feestdagen

Duo van chocolademousse         € 3,95 /pers.
Panna cotta van kokos en mango        € 3,95 /pers.
Tiramisu van speculoos en baileys        € 3,95 /pers.

Klassiekers
Chocolademousse           € 3,95 /pers.
Tiramisu                        € 3,95 /pers.
Panna cotta                       € 3,95 /pers.
Rijstpap                          € 3,95 /pers.

Speciaal voor de feestdagen



Vrijdag 23/12 
enkel afhalen bestellingen

9.00u - 12.00u 
of in overleg

Zaterdag 24/12 
8.00u - 16.30u

Zondag 25/12 
enkel afhalen bestellingen

9.00u - 12.30u

Maandag 26/12 
gesloten

Vrijdag 30/12 
enkel afhalen bestellingen

9.00u - 12.00u 
of in overleg

Zaterdag 31/12 
8.00u - 16.30u

Zondag 01/01 
enkel afhalen bestellingen

11.00u - 12.00u 

Maandag 02/01
gesloten

Openingsuren
Tijdens de feestdagen



Bestell en
Beste klanten 

Omdat de feestdagen altijd bijzonder druk en zeer intensief 
zijn, vragen wij u vriendelijk om tijdig te bestellen!

Bestellen is ook enkel mogelijk in de winkel. Er dient ook 
steeds een voorschot betaald te worden.

Voor Kerstmis 
ten laatste vrijdag 16/12

Voor oudejaar 
ten laatste donderdag 22/12 

Bestellingen na deze datums kunnen mogelijk niet meer 
aangenomen worden.

Ons team dankt u alvast.



Bestell ing (enkel mogelijk in de winkel)
Naam:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Datum bestelling:
Aantal personen:

AFHALING

           Vrij 23/12           09.00 - 12.00u

Za 24/12                08.00 - 12.00u                 12.00 - 16.30u

          Zo 25/12                09.00 - 12.30u
 

      Vrij 30/12           09.00 - 12.00u

                      Za 31/12                08.00 - 12.00u                 12.00 - 16.30u

Zo 01/01               11.00 - 12.00u

Totale prijsPrijsAantalGerecht




