
 Eindejaars
folder
20 2 1 - 2 0 2 2



Bestellen kan op 2 manieren: in onze winkel ofvia mail info@slagerij-
adriaenssen.be. Telefonisch worden geen bestellingen aanvaard. Dit om
misverstanden te voorkomen en een bestelbon te kunnen geven                                
 Indien je via mail bestelt vragen we je de bestelbon te komen halen.

Bestellingen voor Kerstmis dienen ten laatste doorgeven worden op 19 december,
voor oudjaar ten laatste op 27 december. Na deze dagen zijn de mogelijkheden
beperkter, dus geef uw bestelling tijdig door!
Er worden geen wijzigingen of annulaties meer toegestaan 4 dagen van tevoren-

Vergeet je bestelbon niet mee te brengen bij afhaling
Op donderdag 24/12, vrijdag 25/12 en donderdag 31/12 voorzien wij een
afhaalpunt naast onze winkel. Dit om de drukte in de winkel wat te doen afnemen. 

maandag 20/12: 8u-18u
dinsdag 21/12:    8u-18u
woensdag 22/12: gesloten
donderdag 23/12: gesloten
vrijdag 24/12: 8-15u
zaterdag 25/12: 8-12u
zondag 26/12: gesloten, bestellingen afhalen tss 9 en 10.30u
maandag 27/12: 8-18u
dinsdag 28/12: 8-18u
woensdag 29/12: gesloten
donderdag 30/12: gesloten
vrijdag 31/12: 8-15u
zaterdag 01/01 gesloten, bestellingen afhalen tss 9 en 10.30u
van zondag  2/01 tot woensdag 5/01: gesloten

Nuttige info eindejaarsperiode
. 

Bestellen

.

Afhalen

      Omdat er geen bankcontact aanwezig is in onze afhaaltent vragen wij het
      bedrag contant af te rekenen.  Bestellingen op andere dagen dienen                            
      wel gewoon in de winkel afgehaald te worden.

Openingsuren feestdagen

Alvast bedankt voor jullie begrip en we wensen u alvast fijne feesten toe!
Ons ganse team en

Jan, Nathalie, Tim en Kim



Tapasplank 
assortiment van italiaanse salami, panchetta, chorizzo,
superanoham,  pur porc worstje, kazen, olijven, 
zongedroogde tomaten, tapenade,...

aan € 39,90 euro (schotel voor 4 à 5 personenen

 

mini vidé gevuld met garnaal                                         € 0,72/st                      
mini vidé gevuld met kip                                                 € 0,72/st
mini vidé gevuld met kaas                                              € 0,72/st
mini worstenbrood                                                           € 0,72/st
mini pizza                                                                           € 0,72/st
assortiment van 20 hapjes                                              € 14,00/st

Garnaalcoctail van verse grijze garnalen                       €  8,10/st     
Carpaccio van Belgisch wit blauw  met garnituur        € 8,45/st
Kaaskroket                                                                           € 1,50/st      
Garnaalkroket van grijze garnalen                                   € 3,30/st

Tomatenroomsoep                                                         €  3,30 /l      
Aspergesoep                                                                    € 3,30 /l

De soepen worden verpakt per liter, hiermee kan u 3 à 4 borden
vullen. Verse soepballetjes kan u bijbestellen om zo uw soep te
verrijken

Aperitief

Voorgerechten

Soepen

Hoofdgerechten  

Varkenshaasje in champignonroomsaus                    € 14,65/ pp   
Ragout van hert                                                               € 14,65/ pp
Visvidee  met bladerdeegkoekje                                 € 18,55 /pp

chocolademousse                                                        € 2,20/st        
rijstpap                                                                            € 1,50/st
tiramisu                                                                           € 1,95/st         
trio dessertjes                                                                € 4,20/st
kaasbordje (2 pers)                                                       € 11,90/2 p     

met wintergroenten en verse kroketten (5stpp) 

Desserten



 

 

Menu's

Kidsmenu
 

Tomatenroomsoep
❄❄❄

Videevulling  of 
balletjes in tomatensaus

balletjmet verse kroketten (5st)
❄❄❄

chocomousse
 

€ 9,95/pp
 
 

                                                     

Menu 1
 

Tomatenroomsoep
❄❄❄

 Garnaalcoctail met verse grijze
garnalen
❄❄❄

Varkenshaasje met
champignonroomsaus 

of Oostends vispannetje
met verse kroketten (5st)

warme groenten
❄❄❄

Chocomousse
 

€  26,60/pp (keuze vlees)
€ 30,50 /pp (keuze vis)

 
 
 
 
 
 

                                                
 

 

Menu 2
 

Aspergesoep
❄❄❄

Carpacio van wit-blauw rund
❄❄❄

Ragout van hert
of Oostends vispannetje
met verse kroketten (5st)

warme groenten
❄❄❄

Tiramisu
 

€ 26,70/pp (keuze vlees)
€ 30,60 /pp (keuze vis)

 
 
 

                                                     

 



Gezellig tafelen

Feestgourmet :€ 9,15 pp                                                          

Wildgourmet : € 14,60 pp                                                         

Kindergourmet: € 4,90 pp                                                                                    
 kippenfilet, hamburger, kalfsburger, worstje, schnitzel

Visgourmet:  €  15,25/pp

extra hamburgers: doosje van 10 stuks € 4/st
extra worstjes: doosje van 10 stuks  € 4/st                                                            

Feestfondue: € 9,15 pp

Wildfondue: € 14,60 pp

Kinderfondue: € 4,90 pp

extra fondueballetjes: doosje van 10 stuks € 3/st
extra worstjes: doosje van 10 stuks  € 3/st

Gourmet

       rundsvlees, kalfsvlees, varkensvlees, kippenfilet, saté, hamburger, kalfsburger,  
       worstje, schnitzel en cordon blue

       hertekalffilet, everzwijnfilet, fazantenfilet, hazenfilet, rundsvlees, kippenfilet, saté, 
       hamburger, kalfsburger, en worstje

      zalm, kabeljauw, scampi's, visgyros, st jacobsvrucht

 

Fondue

       rundsvlees, kippenfilet,varkensvlees, fondue balletjes,
       worstjes en spekvinkjes

       hertekalf, everzwijn, fazant, haas, kippenfilet,                                                                
       fondueballetjes en spekvinkjes

      fondue balletjes, kippenfilet,
      worstje en  spekvinkje

Kaasschotel
Onze kaasplanken worden samengesteld uit een assortiment rijpe en fijne Franse en
Belgische kazen. Als hoofdgerecht wordt er 300gr kaas per persoon voorzien. Het
wordt volledig afgewerkt met noten, rozijnen en druiven aan 11,95 euro pp



Winters groenteboeket:    € 6.35 euro pp

Appeltje met veenbessen:  € 1,90 /st

verse aardappelpuree:       € 7,20/kg
verse kroketten                   € 0,30/st
gratinaardappelen              € 7,46/kg

baguette           € 0,75 /st
mini broodjes   € 0,37/st

Koude groenten
een gamma van verschillende soorten groenten + pasta en aardappelsla  € 5,95 pp
  
Warme groenten

       boontjes met spek, wortelen en erwten, provençaals tomaatje en gratin bloemkool-     
       broccoli

Aardappelvariaties

Warme sauzen
Champignonroomsaus, peperroomsaus, jagersaus, wildsaus en archiducsaus 
€ 8,20 /kg

Koude sauzen
Cocktail, tartaar,look, zigeuner, curry en bbqsaus  
 € 6,20 /kg

Broodjes

Feestbuffet         
tomaat gevuld met grijze garnalen, gepocheerde zalm, kippenfilet met fruitsla,
gerookte forelfilet, gerookte zalmsnippers, perzik gevuld met tonijn, hespenrolletje
met asperges, gebraad , gevuld eitje en gamba gepresenteerd met verse groentjes,
aardappel- en pastasla en bijpassende sausjes  
aan € 25,95 pp

Garnituren

vanaf 10 personen 

Winterbarbecue       
vlees: kippensaté - biefstuk - barbecueworst en barbecuespek 
aangevuld met warme groenten, gratinaardappelen, 
champignonroomsaus en koude sauzen
aan € 16,95 pp



Gevulde kalkoen
feestelijk gevulde kalkoen met gehakt en truffel 
vanaf 4 pers (min 2000g)   € 7,20 /pp

Braadtip!: Oven op 150° C Voor de eerste 2kg telt u
1u30 Daarna per kg telt u 30min bij.

Vers vlees

rundsvlees wit blauw: côte à l'os, rosbief, filet pure, stoofvlees.....
kalfsvlees: kalfsgebraad, kalfsfricassé,...
lamsvlees: lamsfilet, lamskotelet, lamskroontje,....
varkensvlees: varkenshaasje, filet gebraad, wangetjes,... 
wild en gevogelte: tijdig te bestellen

Wanneer u van uw eigen kookkunsten wil genieten, dan hebben we een ruim
assortiment vers vlees, wild en gevogelte. Haal uw culinaire kunsten naar boven en
wij zorgen voor het perfecte stukje vlees, versneden  naar uw wens.

      kipfilet, (natuur of gevuld)  kalkoenfilet, fazantenfilet; parelhoenfilet, hazenrugfilet
      everzwijnragout;,eendenfilet, kwartel, ....      

bak en braadtips
Aperitiefhapjes 
1. Oven voorverwarmen op 180°C  
2. De hapjes 10 min in de oven

Soep 
De soep op een zacht vuur opwarmen en  meerdere malen in roeren.

Voorgerechten
De kaas en garnaalkroketten frituren op 170°

Vis/vlees/groenten en aardappelen 
1. Oven voorverwarmen op 180°C   
2. Het deksel verwijderen en de gerechten afdekken met aluminiumfolie of bakpapier
om uitdroging te voorkomen
3. ongeveer 20-25 min in de oven 
4. De schotels mogen ook in de microgolfoven gebruikt worden.  

 



Merry

Christmas

& A Happy

New Year!

 



naam: ______________________________________________________

adres:  _____________________________________________________

telefoon: ___________________________________________________

mail: _______________________________________________________

afhaaldatum: _______________________________________________

gewicht/aantal/             artikel

stuks/persoon

------------------            ----------------------------------------------------

------------------            ----------------------------------------------------

------------------            ----------------------------------------------------

------------------            ----------------------------------------------------

------------------            ----------------------------------------------------

------------------            ----------------------------------------------------

------------------            ----------------------------------------------------

------------------            ----------------------------------------------------

------------------            ----------------------------------------------------

------------------            ----------------------------------------------------

------------------            ----------------------------------------------------

------------------            ----------------------------------------------------

------------------            ----------------------------------------------------

------------------            ----------------------------------------------------

Bestelformulier


