Ontbijt
Ons ontbijt bestaat: een flesje fruitsap,
koffie, thee met melk en suikertjes, een
assortiment mini broodjes en koffiekoekjes
aangevuld met divers broodbeleg waaronder
kazen, charcuterie,salades, choco en confituur
om af te sluiten met yoghurt en vers fruit.
Aan 14,95 euro p.p

Belegde mini broodjes
gewoon beleg en salades: 1,25 euro pst
luxe beleg: 1,95 euro pst
mini wraps 1,80 euro/st
Om de hoeveelheid te kiezen per persoon geven
wij hierbij een richtlijn mee:
- als hapje, babyborrel: 3 tot 4 mini broodjes pp
- lichte lunch: 4 tot 5 mini broodjes pp
- volwaardige maaltijd: 6 tot 7 mini broodjes

Tapasplank
Een assortiment van italiaanse salami, panchetta,
chorizzo, superanoham, pur porc worstje, kazen,
olijven, zongedroogde tomaten, tapenade,...
aan € 39,90 (schotel voor 4 à 5 personen)

Desserten
Chocomousse: 2,20 euro /st
Rijstpap: 1,50 euro /st
Tiramisu: 1,95 euro /st
Trio dessertjes: rijstpap-tiramisu chocomousse
4,20 euro pp

Bestellingen
Bestellingen kunnen steeds per mail, telefonisch of
in de winkel doorgegeven worden.
Voor vragen of info, staan wij steeds vrijblijvend tot
uw dienst.

Contact
Hebt u vragen, aarzel niet om ze te stellen.
Spring gerust binnen in de winkel of
neem een kijkje op onze website.
maandag tot vrijdag: 08.00-18.00
woensdag: gesloten
zaterdag: 08.00-16.30u
zondag: 08.00-12.00u
Kloosterstraat 24, Gierle
Tel 014/65.19.49
www.slagerij-adriaenssen.be
info@slagerij-adriaenssen.be

Deze prijslijst is geldig vanaf 20 november 2021 en
vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het
recht om de opgegeven prijzen te wijzigen.
Deze folder is niet geldig tijdens de feestdagen.

Buffetten

Barbecuepakketten
Koude buffetten
Koud buffet 1 vlees - 22,25 euro pp
gevuld eitje
rosbief en gebraad
kippenfilet met fruitsla
hespenrolletje met asperges
meloenparels met Italiaanse ham
tomaat gevuld met hespensla
gepresenteerd met verse groentjes,
aardappel- en pastasla en bijpassende sausjes
Koud buffet 2 vlees en vis - 24,70 euro pp
tomaat gevuld met grijze garnalen
gepocheerde zalm
kippenfilet met fruitsla
gerookte forelfilet
gerookte zalmsnippers
perzik met tonijnsla
hespenrolletje met asperges
gebraad en rosbief
gevuld eitje
gepresenteerd met verse groentjes,
aardappel- en pastasla en bijpassende sausjes
Kinderbuffet - 7,95 euro pp
Paddenstoeleitje
Perzik gevuld met kipsla
Kippenboutje
Schelletje kinderworst
Aangevuld met verse groentjes, cocktail en tartaar

Koud en warm buffet
Breugelbuffet - 17,55 euro pp (vanaf 10 pers)
tomatenroomsoep met balletjes
witte en zwarte pensen met appelmoes
gebakken kip met fruitsla
frikadellen met krieken
vleesribben of een stoofpotje naar keuze
***

een waaier van boerenham, kaas en kop en paté
brood assortiment
***

rijstpap
Italiaans buffet - 17,95 euro pp (vanaf 10 pers)
rundscarpaccio met parmezaanschilfers
meloenparels met Italiaanse ham
tomaat mozarella
***

osso-bucco van kip met saus (warm)
pasta funghi (warm)
gevulde canneloni in een tomatensausje (warm)
met mini broodjes en boter
***

Tiramisu
Koud en warm buffet - 23,95 euro pp
(vanaf 10 pers)
tomaat gevuld met grijze garnalen, gevuld eitje,
gepocheerde zalm en hespenrolletje met asperges
kipfilet in saus naar keuze
varkenshaasje in saus naar keuze
oostends vispannetje
aangevuld met warme groenten en een
aardappelbereiding nar keuze
(kroketten, gratinaardappelen of puree)

Pastabuffet - 13,75 euro pp
U kan een keuze maken (afhankelijk van het aantal
personen) uit de volgende pastagerechten:
lasagne bolognaise
groentenlasagna
tagliatelli met spekjes en spinazie
tagliatelli met zalm en prei
spirelli bolognaise
macaroni met kaassaus en hesp
penne met scampi’s in een licht currysausje
noedels met kip en groentjes
Aangevuld met een assortiment van broodjes (3st),
boter en gemalen kaas.

Desserten
Kaasschotel
Als hoofdgerecht wordt er 350gr kaas per
persoonvoorzien. Het wordt volledig afgewerkt met
noten,rozijnen en druiven
Keuze uit Belgische en Franse kazen.
Aan 11,95 euro pp
Als dessert wordt er 175gr kaas voorzien per
persoon. Aan 5,95 euro pp
Bij de schotels kunnen we ook brood voorzien.
baguette 0,75 euro/st
mini assortiment broodjes 0,37 euro/st

