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Beste klanten, foodies, 
 

2020 zal voor eeuwig in ons geheugen gegrift staan. Het was een jaar waarin we 
onszelf zo flexibel mogelijk hebben moeten opstellen, allerlei regeltjes moesten volgen. 
Een jaar waarin de gezondheid van onszelf en onze naasten nog nooit zo belangrijk was.   

Ook voor ons was 2020 een jaar met mooie en minder mooie momenten. 
We hebben jullie altijd van dienst kunnen zijn en willen jullie oprecht bedanken 

voor het vertrouwen dat jullie ons geschonken hebben. 
Laat 2020 eindigen met een positieve noot, geniet van de feestdagen 

en veel kiesplezier in ons eindejaarsassortiment. 
 

    Andy en Jayden, 
Betty, Lars, Dario, Charlotte, Mauro, 
Laïs, Andy, Erna, Carla, Brent, Zayn



 tapasaperitieven 
in je bubbel 
Aantal 

Enkel verkrijgbaar per 4 personen 

.................    Rillette, gedroogde coppa, gedroogde bacon, tapenade en hummus, 
zalmrolletje geitenkaas, lookworst, gerookt spierstuk, olijf en zongedroogde tomaat, 
salamivarianten en mini pensje € 32,00/4 p. 

.................    Rillette, zalmrillette, Ibérico ham, tapenade en hummus, rundpastrami, 
gerookt spierstuk, truffelham, olijf en zongedroogde tomaat € 40,00/4 p. 

.................    “Tear and share” lookbrood € 5,00/4 p. 
 

 

 koude hapjes 
Aantal 

.................    Scampi tartaar € 1,20/st. 

.................    Wrap met kip en coleslaw € 1,25/st. 

.................    Rolletje gerookte zalm en geitenkaas € 1,30/st. 

.................    Wildpastei met konfijt sweet bread met appeltjes € 1,50/st. 

.................    Croque met foie gras en konfijt € 2,50/st 

.................    Bonbon van gedroogde rundslende en foie gras € 2,70/st. 

.................    Gerookte paling en gerookte forel met appeltjes en selder € 2,70/st. 

.................    Handgesneden Duroc ham 80g € 9,00/st. 

. 

 

 warme hapjes 
Aantal 

.................    Mini bagel cheeseburger (vegetarisch) € 1,00/st. 

.................    Mini kaaskroket € 1,00/st. 

.................    Mini worstenbroodje € 1,10/st. 

.................    Mini quiche € 1,20/st. 

.................    Mini garnaalkroket € 1,45/st. 

.................    Mini pizza € 1,75/st. 

.................    Gemengde borrelhapjes € 1,75/st. 

            Vanaf 40 stuks € 1,50/st.

 koude voorgerechten 
Aantal 

.................    Tartaar van coquilles met groene kruiden en limoen € 10,00 pp. 

.................    Carpaccio van Belgisch witblauw rundvlees, parmesan en olijfolie € 11,00 pp. 

 

 

 warme voorgerechten 
Aantal 

.................    Kaaskroket € 3,00/st. 

.................    Garnaalkroket € 5,50/st. 

.................    Vidé vol au vent € 6,00 pp. 

.................    Scampi in duivelsaus € 10,00 pp. 

.................    Vispannetje rivierkreeftjes in nantuasaus met bladerdeeg € 10,00 pp. 

.................    Vispannetje roodbaars in kreeftenbisque € 12,00 pp. 

.................    D.I.Y. burger feestje: Brasvar burger, kalfsburger, Angus beef burger, Cheddar, 
gedroogde uitjes, augurk, gerookt spek, tomaat, ijsbergsla, ketchup, 
mayo en mini broodjes € 12,00 pp. 

.................    Sint-Jakobsschelp in witte wijnsaus met garnaaltjes € 13,00 pp. 

.................    Scampi in kruidenboter € 0,00 pp. 

 

 

 soepen 
Aantal 

.................    Tomatensoep met mini ballekes en room € 3,00 pp. 

.................    Aardpeersoep met truffel en lente-ui € 4,00 pp. 

.................    Witloof-aspergesoep met chips van superanoham € 4,00 pp. 

.................    Vissoep uit zeebrugge van pladijs (vis van het jaar) en grijze garnaaltjes € 4,50 pp. 

 

 
Pimp je soep: room opwarmen, even de mixer erin tot je schuim krijgt, 

dit schuim voorzichtig over je warme soep dresseren, afwerken met garnituur naar keuze.



hoofdgerechten 
Aantal 

Vlees 

.................    Haché parmentier met aardappelpuree, boschampignons en gruyère € 9,00 pp. 

.................    Varkens rib-eye “Brasvar” in vleesjus met witloof en truffelboter € 12,50 pp. 

.................    Varkenshaasje “Brasvar” in grand veneursaus € 13,50 pp. 
 

Wild & gevogelte 

.................    Filet van mechelse koekoek in portosaus € 11,00 pp. 

.................    Parelhoen met boschampignonsaus € 13,50 pp. 

.................    Gegrilde hertenfilet met jagersaus € 15,00 pp.   

.................    Combinatie van fazant- en hertenragoût in rode wijn met veenbessen, wortel, 
            witloof en boschampignon € 15,00 pp. 

.................    Fazantenhen in de oven in fine champagnesaus € 15,00 pp.    
 

Vis 

.................    Scampi in duivelsaus (10 stuks) € 14,00 pp. 

.................    Gratin van noordzeeblanquette en tuinkruidenpuree € 15,50 pp. 

.................    Pladijs met rivierkreeft in witte wijnsaus met dragon en spinazie € 17,00 pp. 

 

 

 verse aardappel- 
bereidingen 
Aantal 

.................    Verse kroketten € 0,35/st. 

.................    Verse kroketten - vanaf 50 stuks € 0,30/st. 

.................    Hazelnootkroketten € 0,35/st. 

.................    Amandelkroketten € 0,35/st. 

.................    Aardappelpuree € 2,25 pp. 

.................    Aardappelgratin € 2,75 pp. 

.................    Aardappelrösti taartje € 2,75 pp.

opgevuld vers vlees 
Aantal 

Kerstkalkoen vanaf 3kg / 8 personen - bereiding: 1uur/kg op 180°C 

.................    Kwartel met porto en champignon € 10,00/st. 

.................    Kwartel met foie gras € 11,75/st. 

.................    Kalkoen, farce met o.a. champignons en porto € 21,00/kg 

.................    Opgevulde kalkoenfilet € 23,50/kg 

 

 

 groentenassortiment  

 

Ik bestel groentjes voor ................. personen 

 

>    Gekarameliseerd witloof o 

>    Boontjes met spekjes o 

>    Worteltjes met superano o 

>    Gestoofde prei   o 

>    Gebakken spruitjes o 

>    Savooi met spekjes o 

>    Rode kool met appeltjes o 

>    Kerstomaatjes met provençaalse kruiden o 

 

De prijs voor de groentjes is 4,50/200g pp. 
Gelieve duidelijk te vermelden voor hoeveel personen en welke groentjes u wenst. 

 

Aantal 

.................    Peertjes met rode wijn € 2,00 pp. 

.................    Appel met veenbessensaus € 2,00 pp. 
 

.................    Gemengde boschampignons ±50g pp. € 3,00 pp. 
 

.................    Groentenpakket 1 voor vleesbereidingen € 4,00 pp. 
            Gekarameliseerd witloof, boontjes met spekjes, worteltjes en gebakken spruitjes 

.................    Groentenpakket 2 voor wild en gevogelte € 6,00 pp. 
            Gebakken spruitjes, gemengde boschampignons, witloof en rode kool 

.................    Groentenpakket 3 voor visbereidingen € 4,00 pp. 
            Gestoofde prei, kerstomaatjes en worteltjes



om zelf te bereiden 
in de pan, oven 
of winterBBQ 
Aantal 

Rundvlees belgisch witblauw 

.................    Rosbief (200 à 250g pp.) € 21,00/kg 

.................    Côte à l’os € 23,50/kg 

.................    Kleinhoofd (filet mignon) € 32,00/kg 

.................    Filet pur € 41,50/kg 
 

Rundvlees uit onze rijpingskamer 

.................    Belgisch witblauw (prijs/kwaliteit beste vlees en beste smaak) € 41,00/kg 

.................    Simmental Premium: grazend op de uitlopers van de alpen, één van de oudste 
            europese runderrassoorten € 49,50/kg 

.................    Scottona Piemontese: puur, jong rundvlees (max. 1,5 jaar), zachte smaak en textuur,  
            bleke kleur, fijn dooraderd, top! € 63,00/kg 

.................    Rubia Gallega: galicië, n-w spanje, vrije uitloop op groene weiden 
            met zilte ondergrond, mooie dooraderding, uitgesproken smaak € 69,95/kg 

.................    Shorthorn Premium: back to basics, voorouder van ons belgisch witblauw,  
            afstammeling van een korte hoorn ras dat in de 16de eeuw uitgestorven was. 
            Mals, sappig en fijn dooraderd. € 69,95/kg 
 

Belgisch brasvarken, een fijn dooraderd, sappig, mals, eerlijk stukje vlees 

.................    Gebraad € 16,00/kg 

.................    Kroon € 17,50/kg 

.................    Varkenshaas € 21,00/kg 
 

Kalfsvlees, roze, fijn, mals belgisch kalfsvlees! 

.................    Blanket € 20,50/kg 

.................    Rosbief € 27,75/kg 

.................    Lende € 29,50/kg 
 

Lamsvlees, niks beter dan Schots lamsvlees! 

.................    Ragout € 22,00/kg 

.................    Lamsbout natuur of met kruiden € 23,50/kg 

.................    Koteletjes € 26,50/kg 

.................    Kroon € 47,00/kg

Bent u ook wild van wild! De delicate smaak van hert en ree, of de power van everzwijn? 
Rugfilet of ragout? We ontbenen en versnijden alles volgens uw wensen! 

.................    Hertenragout  € 29,00/kg 

.................    Hertenmedaillon  € 36,00/kg 

.................    Hertenrugfilet vanaf  € 50,00/kg 
 

.................    Everzwijnragout  € 28,00/kg 

.................    Everzwijn rugfilet  € 38,00/kg 
 

.................    Rugfilet van haas vanaf  € 40,00/kg     
 

.................    Haan van fazant. (± 1kg)  € 17,00/st 

.................    Fazantenfilet  € 42,00/kg 
 

.................    Wilde eendenfilet  € 38,00/kg 
 

.................    Bosduif (± 350g)  € 9,50/st. 
 

.................    Kwartel  € 3,50/st. 
 

.................    Parelhoenfilet  € 32,00/kg 

 

 

 

 koude schotels 
Aantal 

.................    Kids menu € 7,50 pp. 
Gebakken balleke met appelmoes, mini ballekes in tomatensaus, 
mickey worstje, bio eitjessalade en verrassingske 

 

.................    Belgische tapasschotel € 20,00 pp. 
Américain préparé, vleessalade, gedroogde brasvarham, salami, pensjes, 
varkensrillette, pâté met konfijt, kopvlees met mosterd, kaasblokjes, eitje, 
grissinistokjes, olijven, tomatentapenade, mix van slasoorten, tomatenpartjes 
en komkommer. 5 mini sandwiches pp. inbegrepen 

 

.................    Land zee lucht € 22,50 pp. 
Tomaat met gepelde grijze garnalen, zalmmoot, gerookte zalm, 
gekookte ham met asperge, superanoham  met meloen, wildpastei met konfijt, 
perzik met tonijn, kippenfilet met boschampignons, kaasassortimentje, eitje, 
groentjes, patatjes en koude sauzen 

 

.................    Eindejaarsbuffet € 30,00 pp.  
Tomaat met grijze gepelde garnalen, gebakken scampi, zalmmoot, 
gemarineerde zalm, iberico-bellota ham, parmaham met meloen, 
beenham met asperges, gedroogde rundsfilet, wildpstei met konfijt, gerookte forel,  
gerookte paling, eitjes, groentjes, patatjes en koude sauzen



menu gourmet 
Aantal 

f        5 aperitiefhapjes per persoon 

f        Tomatensoep met ballekes 

f        Gourmet klassiek, gratin aardappeltjes, koude  groentjes en sauzen 

f        Trio chocoladequenelles met rood fruit 

 

.................    Kids € 20,00 pp. 

.................    Volwassenen € 32,00 pp. 

 

 menu fondue 
Aantal 

f        5 aperitiefhapjes per persoon 

f        Tomatensoep met ballekes 

f        Fondue klassiek, gratin aardappeltjes, koude  groentjes en sauzen 

f        Trio chocoladequenelles met rood fruit 

 

.................    Kids € 19,00 pp. 

.................    Volwassenen € 32,00 pp. 

 

 menu vlees 
Aantal 

f        5 aperitiefhapjes per persoon 

f        Aardpeersoep met truffel en lente-ui 

f        Filet van Mechelse koekoek in portosaus met gebakken spruitjes, 
            gemengde boschampignons, witloof, rode kool  en 6 kroketjes per persoon 

f        Trio chocoladequenelles met rood fruit 

 

.................    Volwassenen € 32,00 pp. 

 

 menu vis 
Aantal 

f        5 aperitiefhapjes per persoon 

f        Aardpeersoep met truffel en lente-ui 

f        Gratin Noordzeeblanquette met tuinkruidenpuree, gestoofde prei, 
            kerstomaatjes en worteltjes 

f        Trio chocoladequenelles met rood fruit 

 

.................    Volwassenen € 32,00 pp. 

 samen aan tafel 
Aantal 

.................    Junior fondue € 6,00 pp. 
Assortiment vleesballetjes en worstjes, koekje en verrassing 

 

.................    Fondue € 14,50 pp. 
Belgisch witblauw rundsvlees, Belgisch brasvarken, Belgisch witblauw kalfsvlees, 
kalkoenfilet, balletjesassortiment en merguez 

 

            Gourmet - steengrill 

.................      Kids € 8,00 pp. 
2 soorten hamburgers, chipooke, blinde vink, kipsaté, koekje en verrassing 

.................      Klassiek (±450g vlees) € 15,00 pp. 
Belgisch witblauw biefstuk, varkenshaas, saté, cordon bleu, kalfssneetje, 
lamskotelet, hamburger, blinde vink, kalkoenfilet, spek, merguez en champignon 

.................      Gastronomisch (±450g vlees) € 25,00 pp. 
Simmental dry aged, Belgisch witblauw dry aged, Angus Beef burger, parelhoenfilet, 
fazantenfilet, hertenfilet, everzwijnfilet, eendenborst, Mechelse koekoek, 
lamskotelet Pays d’oc, boschampignons en kwartelei 

 

.................    Dry aged degustatie (±400g vlees) € 27,00 pp. 
Op ontdekkingstocht doorheen onze huisgerijpte rundvleessoorten: 
Belgisch witblauw, Simmental Premium, Scottona Piemontese, Rubia Gallega, 
Shorthorn Premium en boschampignons 

 

Toestellen kan u bij ons gebruiken, mits waarborg van € 40,00/toestel, tot einde voorraad. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

 
 

f        Supplementen 

.................    Verse groenten, koude patatjes(150g pp.), huisgemaakte koude sauzen € 6,00 pp. 

.................    Koude patatjes in tartaar € 11,00/kg 

.................    Assortiment huisgemaakte koude sauzen € 12,00/kg 

.................    Assortiment huisgemaakte warme sauzen € 12,00/kg 

 

 

 
 kaasschotels 
Aantal 

.................    Dessert - 150g pp. € 11,50 pp. 
            Vanaf 6 personen krijgt u brood en boter GRATIS! 

.................    Hoofdgerecht - 250g pp. € 15,00 pp. 
            Vanaf 4 personen krijgt u brood en boter GRATIS!



om je op weg te helpen 
Aantal 

                 Huisgemaakte fonds als basis voor soepen en sauzen 

.................    Kaasblokjes van diverse soorten € 2,75 pp. 

.................    Grissinistokjes, toastjes en crackers € 2,75/pakje 

.................    Handgedraaide hoeveboter € 3,00/pakje 

.................    Kippenjus € 3,00/liter 

.................    Demi glace van wild € 7,50/liter 

.................    Soepballetjes gekookt € 12,50/kg 

.................    Huisgemaakte smout met of zonder kaantjes € 15,00/kg 
 

 

  algemene info en weetjes  

f        Wij maken er een erezaak van om al onze producten met respect voor het dierenwelzijn 
aan te kopen en in eigen huis, zonder bewaarmiddelen te bereiden. 

f        Wij willen uw bestellingen graag aannemen tot de laatste dag, maar omdat wij enkel 
met verse producten werken en ook onze bestellingen tijdig moeten doorgeven, durven wij u 
te vragen om TIJDIG te bestellen, zoniet kunnen wij u ons volledige assortiment niet garanderen! 

            Kerstmis vóór vrijdag 18 december 
            Oudjaar vóór donderdag 24 december 

f        Tijdens de eindejaarsperiode is er geen broodjesservice!  

f        Elk gerecht kan besteld worden vanaf 1 persoon, tenzij anders vermeld 

 

 

 openingsuren eindejaar  

f        Woensdag 23 en donderdag 24 december van 7.30u tot 17.00u 

f        Vrijdag 25 december enkel afhalen van bestellingen van 10.00u tot 12.00u  

f        Zaterdag 26 december van 7.30u tot 17.00u  

f        Zondag 27 december enkel afhalen van bestellingen van 10.00u tot 12.00u 

f        Maandag 28 december van 8.00u tot 12.30u  

f        Woensdag 30 en donderdag 31 december van 7.30u tot 17.00u 

f        Vrijdag 1 januari enkel afhalen van bestellingen van 10.00u tot 12.00u 

f        Zaterdag 2 januari van 7.30u tot 17.00u 

f        Vanaf zondag 3 januari tot woensdag 5 januari gesloten

invulformulier voor ons

invulformulier voor jou

Naam:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adres:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Mail:     .......................................................................................................................   Telefoon:........................................................................................................................ 

Bestelling voor:.....................................................................................................   Gewenst uur:.............................................................................................................. 

 

o Ik wens mijn bestelling aan huis geleverd 

o 24 december (tussen 14.00u en 17.00u)                 o 31 december (tussen 14.00u en 17.00u) 

o 25 december (tussen 12.00u en 14.00u)                 o 1 januari (tussen 12.00u en 14.00u) 

 

- Buggenhout, Opdorp & Opstal: € 5,00 

- Sint-Amands, Baasrode, Dendermonde, Lebbeke, Malderen, Londerzeel: € 8,00 

- Buiten deze regio: kilometervergoeding 

Naam:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adres:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Mail:     .......................................................................................................................   Telefoon:........................................................................................................................ 

Bestelling voor:.....................................................................................................   Gewenst uur:.............................................................................................................. 

 

o Ik wens mijn bestelling aan huis geleverd 

o 24 december (tussen 14.00u en 17.00u)                 o 31 december (tussen 14.00u en 17.00u) 

o 25 december (tussen 12.00u en 14.00u)                 o 1 januari (tussen 12.00u en 14.00u) 

 

- Buggenhout, Opdorp & Opstal: € 5,00 

- Sint-Amands, Baasrode, Dendermonde, Lebbeke, Malderen, Londerzeel: € 8,00 

- Buiten deze regio: kilometervergoeding 


