FEESTFOLDER 2020 - 2021

APERITIEFHAPJES
ASSORTIMENT VAN 15 OVENKLARE HAPJES
3 kipvideekes, 3 pizza’s, 3 kaashapjes, 3 worstenbroodjes, 3 garnaalhapjes
MINI APERO (KOUD)
• glaasje tomaat-garnaal
• mousse van gerookte forel
• wildpaté met uienconfituur
MINI APERO (WARM)
• visgratin
• st-jakobspannetje
• tijgergarnelen met lookboter

€ 14,95

€ 3,25/stuk

€ 3,50/stuk

SOEPEN
• Aspergesoep
• Tomatensoep met balletjes

€ 7,50/liter
€ 7,50/liter

KOUDE VOORGERECHTEN
•
•
•
•

Italiaanse ham met meloen
Tomaat garnaal
Noors vissersbord
Duo van wildpaté met uitenconfituur en garnituur

€ 9,50/pp
€ 14,50/pp
€ 14,50/pp
€ 12,50/pp

WARME VOORGERECHTEN
•
•
•
•
•
•

Scampi curry en fijne groentjes
Tongrolletjes met garnaaltjes
Gegratineerd vispannetje (schelp)
St-jakobsschelp
Kaaskroketten
Garnaalkroketten

€ 12,95/pp
€ 12,95/pp
€ 9,50/pp
€ 10,50/stuk
€ 2,75/stuk
€ 3,50/stuk

HOOFDGERECHTEN VIS
• Gegratineerd vispannetje
• Scampi curry en fijne groentjes
• Schelvishaasje met schaaldierensaus en grarnituur

€ 16,50/pp
€ 16,50/pp
€ 21,50/pp

HOOFDGERECHTEN VLEES
•
•
•
•
•
•

Kalkoenrollade met champignonsaus / pepersaus / appelsiensaus
Kalkoengebraad met champignonsaus / pepersaus / appelsiensaus
Varkenshaasje met champignonsaus / pepersaus
Parelhoenfilet met druivensaus
Hertenkalf “Grand Veneursaus”
Hertenstoofpotje

€ 16,50/pp
€ 16,50/pp
€ 16,50/pp
€ 19,50/pp
€ 23,90/pp
€ 15,95/pp

Al onze hoofdgerechten zijn voorzien van aangepaste groenten, sauzen, kroketten, aardappelpuree, gratin of pasta.

WARME GROENTESCHOTEL

€ 7,50/pp

Mengeling van vers gebakken groenten in gekruide olijfolie: boontjes, witloof, worteltjes en groene kool met spekjes

KOUDE GROENTESCHOTEL

€ 6,00/pp

Vers geraspte wortelen, gemengde sla, fijne boontjes, komkommer, tomatenpartjes, koolsalade en aardappelsla

CHARCUTERIESCHOTEL

€ 12,95/pp

met fijne vleeswaren en salades

KAASASSORTIMENT
Rijkelijk versierd met fruit en nootjes
• Hoofdgerecht ± 250 gr
• Dessert ± 150 gr

€ 13,50/pp
€ 11,50/pp

DESSERTEN
• Panna cotta met frambozencoulis
• Chocomousse
• Tiramisu

€ 4,50/stuk
€ 4,50/stuk
€ 4,50/stuk

Voor de thuischefs beschikken wij over een mooi
assortiment vers vlees en een ruim aanbod aan wildspecialiteiten.
Fazant - Parelhoen - Kwartels - Eendenborstfilet - Hazenrugfilet
Hertenfilet - Reebokfilet - Everzwijnfilet - Hertenragout - Everzwijnragout

GEVULDE KALKOEN

€ 17,95/kg

FONDUE

€ 12,00/pp

Kalkoen, varkens-, rundsblokjes, kruidenballetjes, kaasblokje met gerookt spek, grillworstje

KINDERFONDUE

€ 6,00/pp

Gehaktballetjes, blokjes kipfilet, worstje, kaasblokje met gerookt spek

GOURMET

€ 12,50/pp

Châteaubriand, kalkoenlapje, saté, hamburger, lamsfilet, pepermedaillon, chipolata, cordon bleu, gemarineerd kipfiletje

TEPPANYAKI
Rundstournedos, fijne kippenreepjes, hamburger, kalkoenlapje, kalfslapje, saté, lamskotelet, chipolata, scampi’s

€ 13,00/pp

MENU 1
Tomatensoep met balletjes
Noors vissersbord
Varkenshaasje met champignonsaus
Dessert: Chocomousse, tiramisu of panna cotta
€ 29,50/pp

MENU 2
Aspergeroomsoep
Gegratineerd vispannetje
Hertenkalf in Grand Veneursaus
Dessert: Chocomousse, tiramisu of panna cotta
€ 33,50/pp

Kindermenu
Tomatensoep met balletjes
Kaaskroket
Gebakken kippenfilet

met champignonsaus
Chocomousse
€ 16,00/pp

Beste klanten,
Om al uw gerechten met de beste zorgen te kunnen
bereiden, vragen wij u tijdig te bestellen.

BESTELLINGEN VOOR KERSTMIS
worden aangenomen tot 19 december 2020
BESTELLINGEN VOOR OUDJAAR
worden aangenomen tot 26 december 2020

OPENINGSUREN
• donderdag

24 december

van 08.30 tot 15.00u.

26 december

van 09.00 tot 16.00u.

• vrijdag

25 december

• donderdag

31 december

• zaterdag
• vrijdag

• zaterdag
• zondag

• maandag
• dinsdag

• woendag

01 januari

02 januari

03 januari

04 januari

05 januari

06 januari

gesloten.

van 08.30 tot 15.00u.
gesloten
gesloten
gesloten

van 10.00 tot 18.00u.

van 08.00 tot 18.00u.
van 08.00 tot 18.00u.

Slagerij Viandoo wenst u een vrolijke
kerst en een voorspoedig 2021!

Prettige feesten en
eet smakelijk!
Londerzeelseweg 122
1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel. 015 71 48 51 - Fax 015 71 54 97
info@slagerij-viandoo.be
www.slagerij-viandoo.be

