
Molenstraat 110, Wetteren
Tel. 09 366 64 40

EINDEJAARSFOLDER 
2020-2021

Uw feestpartner voor al wie kwaliteit 
en service nog weet te waarderen.

MENU 1  (€ 26,50/persoon)
Kwartet warme aperitiefhapjes

Tomatensoep
2 kaaskroketten

Wetters- OF kalkoengebraad van het huis
Verse groenten en kroketjes

– • –
MENU 2 (€ 32,00/persoon)

Kwartet warme aperitiefhapjes
Aspergeroomsoep

Scampibrochet OF garnalenkroket
Fazantenfilet met champagnesaus

Verse groenten en kroketjes
– • –

MENU 3  (€ 38,50/persoon)
Duo van aperitiefglaasjes

Feestsoep van boschampignons
Tomaat - grijze garnaal

Hoofdgerecht naar keuze (zie lijst binnenin)
Verse groenten en kroketjes

OPENINGSUREN EINDEJAAR
Woensdag 23 en 30 december: gesloten

Donderdag 24 en 31 december: uitzonderlijk doorlopend open van 8.00 - 16.00 uur
Vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari: gesloten

Nadien even gesloten van maandag 4 t.e.m. donderdag 7 januari 2021
Vrijdag 8 januari 2021: terug open

Prettige eindejaarsfeesten en een heel gelukkig 2021
vanwege Bert, Sandra en het hele team

GRATIS 
fles Cava

bij 4 menu’s 

naar keuze



Voor bij het aperitief Bereide hoofdgerechten

Onze schotels

Kalkoen - kwartel

Diversen

Verse soepen

Voorgerechten

Apero-kippenboutje  ___________________________________________________    € 0,80/stuk
Verse mini-vidé (kaas, hesp of garnaal)  _____________________    € 0,90/stuk
Verse mini-pizza (eigen werk)  ____________________________________    € 0,90/stuk
Gegaarde scampi met looksaus  _________________________________    € 1,00/stuk
Mini-glaasje kabeljauwtartaar, curry, bloemkool  ______    € 3,20/stuk
Mini-glaasje tzatziki, guacamole  ________________________________    € 3,20/stuk
Mini-glaasje zalm, zalmtartaar  ___________________________________    € 3,20/stuk
Mini-glaasje foie gras, appel  ______________________________________    € 3,20/stuk 
Assortiment 10 verse mini-hapjes  _________________________    € 8,50/doosje

Kalkoengebraad van het huis  ____________________________________    € 8,50/pers.
Wetters gebraad in Bourgondische saus  __________________    € 8,50/pers.
Fazantenfilet met champagnesaus  ____________________________    € 8,50/stuk
Kippenoesters met zachte mosterdsaus  ___________________    € 8,50/pers.
Varkenshaasje in roze pepersaus  ____________________________    € 10,50/pers.
Hertenragout  ___________________________________________________________    € 14,90/pers.
Everzwijn in forestièresaus  _____________________________________    € 14,90/pers.
Mechelse koekoek fine champagne ________________________    € 14,90/pers.
Stoofpotje van parelhoen  _______________________________________    € 14,90/pers.

Uitgebeend en opgevuld vers kwarteltje  ___________________    € 6,50/stuk
Uitgebeende en opgevulde kerstkalkoen  ___________________    € 15,90/kg

Specialiteit: 
opgevulde kerstkalkoen volledig 
en ambachtelijk uitgebeend.
Opgevuld met een vulling op basis
van kalfsgehakt. Ook mogelijk met 
fazant, eend, kapoen, enz.

Gratin Dauphinois  _______________________________________________________    € 10,50/kg
Appeltje met veenbessen  __________________________________________    € 1,85/stuk
Verse warme sauzen  ___________________________________________________    € 12,50/kg

Koude vleesschotel (10 soorten)  ____________________________    € 10,50/pers.
Fondue extra (400 gram/pers.)  _______________________________    € 11,50/pers.
Gourmet (7 soorten, 450 gram/pers.)  ____________________    € 12,50/pers.
Teppan yaki (8 soorten, 400 gram/pers.)  ________________    € 13,50/pers.
Bijpassende groenten bij uw schotels _______________________    € 5,00/pers.

BAKPLATEN 
TEPPAN YAKI 
BESCHIKBAAR
(enkel borg).

Tomatensoep  ______________________________________________________________    € 3,95/liter
Groentensoep  ____________________________________________________________    € 3,95/liter
Aspergeroomsoep  ______________________________________________________    € 5,50/liter
Feestsoep met boschampignons  _______________________________    € 5,50/liter

Verse kaaskroket (70 gram)  ________________________________________    € 1,25/stuk
Verse grijze garnalenkroket (80 gram)  _______________________    € 3,50/stuk
Tomaat met verse grijze garnalen  ______________________________    € 5,00/stuk
Scampibrochet look 6 stuks  _______________________________________    € 5,95/stuk
St-Jacobsschelp ‘Prestige’ (190 gram)  ________________________    € 9,50/stuk
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foto’s op www.deslagerwetteren.be
    like ons via facebook op ‘de slager wetteren’

Wij werken enkel met vers en 1e keus runds-, kalfs-, varkens-, lamsvlees en gevogelte. 
Alle wild aan dagprijzen en uitsluitend op bestelling: 
everzwijn, hert, reebok, haas, parelhoen, fazant.


