
Molenstraat 110, Wetteren
Tel. 093666440

EINDEJAARSFOLDER
2018-2019

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

BASISMENU  (€ 25,50/persoon)
Kwartet warme aperitiefhapjes

Dagsoep naar keuze
2 kaaskroketten

Wetters- OF kalkoengebraad van het huis
Verse groenten en kroketjes

– • –
FEESTMENU  (€ 31,00/persoon)

Kwartet warme aperitiefhapjes
Aspergeroomsoep

Scampi van de chef OF garnalenkroket
Fazantenfilet met champagnesaus OF

Parelhoenfilet met druivensaus
Verse groenten en kroketjes

– • –
WILDMENU  (€ 37,50/persoon)

Duo van aperitiefglaasjes
Feestsoep van boschampignons

tomaat - grijze garnaal
Hinderagout van het huis

Verse groenten en kroketjes
– • –

LUXEMENU  (€ 46,00/persoon)
Mini aperitiefglaasje

Apero Hot cup Coquille
Bretoense vissoep

St-Jacobsschelp ‘Prestige’
Tongrolletjes kreeftensaus

Verse groenten en kroketjes

Op maandag 24 en 31 december uitzonderlijk DOORLOPEND open
van 8.00 tot 16.00 uur. Gesloten op Kerstdag, nieuwjaarsdag, 

woensdag 2 en donderdag 3 januari 2019.
Terug open vanaf vrijdag 4 januari 2019

Prettige eindejaarsfeesten en een heel gelukkig 2019 
vanwege Bert, Sandra en het hele team

GRATIS 
fles Cava

Bij 4 menu’s 

naar keuze



 

 

 Voor bij het aperitief 
 

 Apero-kippenboutje € 0,80/stuk 
 Verse mini-vidé (kaas, hesp of garnaal) ____ € 0,80/stuk 
 Verse mini-pizza eigen werk _____________ € 0,80/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje tomaat-pesto ________ € 3,20/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje zalm-zalmtartaar _____ € 3,20/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje geitenkaas-paprika-tomaat € 3,20/stuk 
 Topper : Mini-glaasje met zalmmousse _____ € 3,20/stuk 
 Assortiment 10 verse mini-hapjes _______ € 7,50/doosje 
 Tapasschotel (6 soorten, 4 à 6 pers) ______ € 15,00/stuk 

 Verse soepen 
 Dagsoep (tomaat, groenten of wortel) _____ € 3,95/Liter 
 Topper : Aspergeroomsoep ______________ € 4,95/Liter 
 Topper : Bretoense vissoep ______________ € 4,95/Liter 
 Topper : Feestsoep met boschampignons ___ € 4,95/Liter 
 

 Voorgerechten  
 Tomaat met verse grijze garnalen _________ € 4,00/stuk 
 Artisanale kaaskroket (70 gram)  _________ € 1,25/stuk 
 Artisanale grijze garnalenkroket (80 gram) _ € 3,50/stuk 
 Nieuw : St-Jacobsschelp ‘Prestige’ (190 gr.) _ € 8,90/stuk 
 Nieuw : Apero hot cup coquille 60 gram ____ € 5,90/stuk 
 Gevulde vidé _________________________ € 2,80/stuk 
 Topper : Scampi’s van de chef (8 stuks) ____ € 8,90/pers 
 Tongrolletjes kreeftensaus (3 stuks) _______ € 9,90/pers 
 Ambachtelijke eerste keus foie gras __________ dagprijs 
 

 Verse sausen 
 Een uitgebreid gamma vers bereide sausen :  

archiducsaus, mosterdroomsaus, Bourgondische saus, 
roze of groene pepersaus, bearnaisesaus, portosaus 
met bosvruchten ______________________ € 12,50/kg 

 
foto’s op www.deslagerwetteren.be 

like ons via facebook op ‘de slager wetteren’

 

 Bereide hoofdgerechten 
 

 Nieuw : Kalkoenhammetje met mosterdsaus € 8,50/stuk 
 Kalkoengebraad van het huis ____________ € 8,50/pers 
 Wetters gebraad in Bourgondische saus  ___ € 8,50/pers 
 Topper : Fazantfilet met champagnesaus ___ € 8,50/stuk 
 Nieuw : Parelhoenfilet met druivensaus ____ € 8,50/stuk 
 Varkenshaasje in roze pepersaus  ________ € 10,50/pers 
 
 Topper : Huisbereide hinderagout ________ € 15,90/pers 
 Tongrolletjes kreeftensaus (6 st) ________ € 18,90/pers 
  

 Onze schotels 
 Charcuterieschotel (10 soorten) __________ € 8,50/pers 
 Fondue extra (400 gram/pers) __________ € 10,95/pers 
 Gourmet de luxe (7 soorten, 400 gr/pers) _ € 11,95/pers 

Teppan yaki (8 soorten, 400 gr/pers) _____ € 12,95/pers 
BAKPLATEN TEPPANYAKI BESCHIKBAAR (enkel borg) 

  

 Vers vlees, wild en gevogelte 
Uitgebeend en opgevuld vers kwarteltje  ___ € 6,50/stuk 

 Uitgebeende en opgevulde kerstkalkoen _____ € 14,90/kg 
 Ook mogelijk met fazant, eend, kapoen, enz 

 Nieuw : Parelhoenkroontje + appel (200 gram) _ €6,90/st 

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

 Diversen 
 Bijpassende groenten bij uw schotels ______ € 5,00/pers 
 Gratin Dauphinois _______________________ € 9,50/kg 
 Nieuw : Gratin met spek en extra kaas ______ € 10,50/kg 
 Appeltje met veenbessen _______________ € 1,85/stuk 
 Peertje met rode wijn __________________ € 1,00/stuk 

 

 

 Voor bij het aperitief 
 

 Apero-kippenboutje € 0,80/stuk 
 Verse mini-vidé (kaas, hesp of garnaal) ____ € 0,80/stuk 
 Verse mini-pizza eigen werk _____________ € 0,80/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje tomaat-pesto ________ € 3,20/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje zalm-zalmtartaar _____ € 3,20/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje geitenkaas-paprika-tomaat € 3,20/stuk 
 Topper : Mini-glaasje met zalmmousse _____ € 3,20/stuk 
 Assortiment 10 verse mini-hapjes _______ € 7,50/doosje 
 Tapasschotel (6 soorten, 4 à 6 pers) ______ € 15,00/stuk 

 Verse soepen 
 Dagsoep (tomaat, groenten of wortel) _____ € 3,95/Liter 
 Topper : Aspergeroomsoep ______________ € 4,95/Liter 
 Topper : Bretoense vissoep ______________ € 4,95/Liter 
 Topper : Feestsoep met boschampignons ___ € 4,95/Liter 
 

 Voorgerechten  
 Tomaat met verse grijze garnalen _________ € 4,00/stuk 
 Artisanale kaaskroket (70 gram)  _________ € 1,25/stuk 
 Artisanale grijze garnalenkroket (80 gram) _ € 3,50/stuk 
 Nieuw : St-Jacobsschelp ‘Prestige’ (190 gr.) _ € 8,90/stuk 
 Nieuw : Apero hot cup coquille 60 gram ____ € 5,90/stuk 
 Gevulde vidé _________________________ € 2,80/stuk 
 Topper : Scampi’s van de chef (8 stuks) ____ € 8,90/pers 
 Tongrolletjes kreeftensaus (3 stuks) _______ € 9,90/pers 
 Ambachtelijke eerste keus foie gras __________ dagprijs 
 

 Verse sausen 
 Een uitgebreid gamma vers bereide sausen :  

archiducsaus, mosterdroomsaus, Bourgondische saus, 
roze of groene pepersaus, bearnaisesaus, portosaus 
met bosvruchten ______________________ € 12,50/kg 
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 Bereide hoofdgerechten 
 

 Nieuw : Kalkoenhammetje met mosterdsaus € 8,50/stuk 
 Kalkoengebraad van het huis ____________ € 8,50/pers 
 Wetters gebraad in Bourgondische saus  ___ € 8,50/pers 
 Topper : Fazantfilet met champagnesaus ___ € 8,50/stuk 
 Nieuw : Parelhoenfilet met druivensaus ____ € 8,50/stuk 
 Varkenshaasje in roze pepersaus  ________ € 10,50/pers 
 
 Topper : Huisbereide hinderagout ________ € 15,90/pers 
 Tongrolletjes kreeftensaus (6 st) ________ € 18,90/pers 
  

 Onze schotels 
 Charcuterieschotel (10 soorten) __________ € 8,50/pers 
 Fondue extra (400 gram/pers) __________ € 10,95/pers 
 Gourmet de luxe (7 soorten, 400 gr/pers) _ € 11,95/pers 

Teppan yaki (8 soorten, 400 gr/pers) _____ € 12,95/pers 
BAKPLATEN TEPPANYAKI BESCHIKBAAR (enkel borg) 

  

 Vers vlees, wild en gevogelte 
Uitgebeend en opgevuld vers kwarteltje  ___ € 6,50/stuk 

 Uitgebeende en opgevulde kerstkalkoen _____ € 14,90/kg 
 Ook mogelijk met fazant, eend, kapoen, enz 

 Nieuw : Parelhoenkroontje + appel (200 gram) _ €6,90/st 

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

 Diversen 
 Bijpassende groenten bij uw schotels ______ € 5,00/pers 
 Gratin Dauphinois _______________________ € 9,50/kg 
 Nieuw : Gratin met spek en extra kaas ______ € 10,50/kg 
 Appeltje met veenbessen _______________ € 1,85/stuk 
 Peertje met rode wijn __________________ € 1,00/stuk 

 

 

 Voor bij het aperitief 
 

 Apero-kippenboutje € 0,80/stuk 
 Verse mini-vidé (kaas, hesp of garnaal) ____ € 0,80/stuk 
 Verse mini-pizza eigen werk _____________ € 0,80/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje tomaat-pesto ________ € 3,20/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje zalm-zalmtartaar _____ € 3,20/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje geitenkaas-paprika-tomaat € 3,20/stuk 
 Topper : Mini-glaasje met zalmmousse _____ € 3,20/stuk 
 Assortiment 10 verse mini-hapjes _______ € 7,50/doosje 
 Tapasschotel (6 soorten, 4 à 6 pers) ______ € 15,00/stuk 

 Verse soepen 
 Dagsoep (tomaat, groenten of wortel) _____ € 3,95/Liter 
 Topper : Aspergeroomsoep ______________ € 4,95/Liter 
 Topper : Bretoense vissoep ______________ € 4,95/Liter 
 Topper : Feestsoep met boschampignons ___ € 4,95/Liter 
 

 Voorgerechten  
 Tomaat met verse grijze garnalen _________ € 4,00/stuk 
 Artisanale kaaskroket (70 gram)  _________ € 1,25/stuk 
 Artisanale grijze garnalenkroket (80 gram) _ € 3,50/stuk 
 Nieuw : St-Jacobsschelp ‘Prestige’ (190 gr.) _ € 8,90/stuk 
 Nieuw : Apero hot cup coquille 60 gram ____ € 5,90/stuk 
 Gevulde vidé _________________________ € 2,80/stuk 
 Topper : Scampi’s van de chef (8 stuks) ____ € 8,90/pers 
 Tongrolletjes kreeftensaus (3 stuks) _______ € 9,90/pers 
 Ambachtelijke eerste keus foie gras __________ dagprijs 
 

 Verse sausen 
 Een uitgebreid gamma vers bereide sausen :  

archiducsaus, mosterdroomsaus, Bourgondische saus, 
roze of groene pepersaus, bearnaisesaus, portosaus 
met bosvruchten ______________________ € 12,50/kg 
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 Bereide hoofdgerechten 
 

 Nieuw : Kalkoenhammetje met mosterdsaus € 8,50/stuk 
 Kalkoengebraad van het huis ____________ € 8,50/pers 
 Wetters gebraad in Bourgondische saus  ___ € 8,50/pers 
 Topper : Fazantfilet met champagnesaus ___ € 8,50/stuk 
 Nieuw : Parelhoenfilet met druivensaus ____ € 8,50/stuk 
 Varkenshaasje in roze pepersaus  ________ € 10,50/pers 
 
 Topper : Huisbereide hinderagout ________ € 15,90/pers 
 Tongrolletjes kreeftensaus (6 st) ________ € 18,90/pers 
  

 Onze schotels 
 Charcuterieschotel (10 soorten) __________ € 8,50/pers 
 Fondue extra (400 gram/pers) __________ € 10,95/pers 
 Gourmet de luxe (7 soorten, 400 gr/pers) _ € 11,95/pers 

Teppan yaki (8 soorten, 400 gr/pers) _____ € 12,95/pers 
BAKPLATEN TEPPANYAKI BESCHIKBAAR (enkel borg) 

  

 Vers vlees, wild en gevogelte 
Uitgebeend en opgevuld vers kwarteltje  ___ € 6,50/stuk 

 Uitgebeende en opgevulde kerstkalkoen _____ € 14,90/kg 
 Ook mogelijk met fazant, eend, kapoen, enz 

 Nieuw : Parelhoenkroontje + appel (200 gram) _ €6,90/st 

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

 Diversen 
 Bijpassende groenten bij uw schotels ______ € 5,00/pers 
 Gratin Dauphinois _______________________ € 9,50/kg 
 Nieuw : Gratin met spek en extra kaas ______ € 10,50/kg 
 Appeltje met veenbessen _______________ € 1,85/stuk 
 Peertje met rode wijn __________________ € 1,00/stuk 

 

 

 Voor bij het aperitief 
 

 Apero-kippenboutje € 0,80/stuk 
 Verse mini-vidé (kaas, hesp of garnaal) ____ € 0,80/stuk 
 Verse mini-pizza eigen werk _____________ € 0,80/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje tomaat-pesto ________ € 3,20/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje zalm-zalmtartaar _____ € 3,20/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje geitenkaas-paprika-tomaat € 3,20/stuk 
 Topper : Mini-glaasje met zalmmousse _____ € 3,20/stuk 
 Assortiment 10 verse mini-hapjes _______ € 7,50/doosje 
 Tapasschotel (6 soorten, 4 à 6 pers) ______ € 15,00/stuk 

 Verse soepen 
 Dagsoep (tomaat, groenten of wortel) _____ € 3,95/Liter 
 Topper : Aspergeroomsoep ______________ € 4,95/Liter 
 Topper : Bretoense vissoep ______________ € 4,95/Liter 
 Topper : Feestsoep met boschampignons ___ € 4,95/Liter 
 

 Voorgerechten  
 Tomaat met verse grijze garnalen _________ € 4,00/stuk 
 Artisanale kaaskroket (70 gram)  _________ € 1,25/stuk 
 Artisanale grijze garnalenkroket (80 gram) _ € 3,50/stuk 
 Nieuw : St-Jacobsschelp ‘Prestige’ (190 gr.) _ € 8,90/stuk 
 Nieuw : Apero hot cup coquille 60 gram ____ € 5,90/stuk 
 Gevulde vidé _________________________ € 2,80/stuk 
 Topper : Scampi’s van de chef (8 stuks) ____ € 8,90/pers 
 Tongrolletjes kreeftensaus (3 stuks) _______ € 9,90/pers 
 Ambachtelijke eerste keus foie gras __________ dagprijs 
 

 Verse sausen 
 Een uitgebreid gamma vers bereide sausen :  

archiducsaus, mosterdroomsaus, Bourgondische saus, 
roze of groene pepersaus, bearnaisesaus, portosaus 
met bosvruchten ______________________ € 12,50/kg 
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 Bereide hoofdgerechten 
 

 Nieuw : Kalkoenhammetje met mosterdsaus € 8,50/stuk 
 Kalkoengebraad van het huis ____________ € 8,50/pers 
 Wetters gebraad in Bourgondische saus  ___ € 8,50/pers 
 Topper : Fazantfilet met champagnesaus ___ € 8,50/stuk 
 Nieuw : Parelhoenfilet met druivensaus ____ € 8,50/stuk 
 Varkenshaasje in roze pepersaus  ________ € 10,50/pers 
 
 Topper : Huisbereide hinderagout ________ € 15,90/pers 
 Tongrolletjes kreeftensaus (6 st) ________ € 18,90/pers 
  

 Onze schotels 
 Charcuterieschotel (10 soorten) __________ € 8,50/pers 
 Fondue extra (400 gram/pers) __________ € 10,95/pers 
 Gourmet de luxe (7 soorten, 400 gr/pers) _ € 11,95/pers 

Teppan yaki (8 soorten, 400 gr/pers) _____ € 12,95/pers 
BAKPLATEN TEPPANYAKI BESCHIKBAAR (enkel borg) 

  

 Vers vlees, wild en gevogelte 
Uitgebeend en opgevuld vers kwarteltje  ___ € 6,50/stuk 

 Uitgebeende en opgevulde kerstkalkoen _____ € 14,90/kg 
 Ook mogelijk met fazant, eend, kapoen, enz 

 Nieuw : Parelhoenkroontje + appel (200 gram) _ €6,90/st 

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

 Diversen 
 Bijpassende groenten bij uw schotels ______ € 5,00/pers 
 Gratin Dauphinois _______________________ € 9,50/kg 
 Nieuw : Gratin met spek en extra kaas ______ € 10,50/kg 
 Appeltje met veenbessen _______________ € 1,85/stuk 
 Peertje met rode wijn __________________ € 1,00/stuk 

 

 

 Voor bij het aperitief 
 

 Apero-kippenboutje € 0,80/stuk 
 Verse mini-vidé (kaas, hesp of garnaal) ____ € 0,80/stuk 
 Verse mini-pizza eigen werk _____________ € 0,80/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje tomaat-pesto ________ € 3,20/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje zalm-zalmtartaar _____ € 3,20/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje geitenkaas-paprika-tomaat € 3,20/stuk 
 Topper : Mini-glaasje met zalmmousse _____ € 3,20/stuk 
 Assortiment 10 verse mini-hapjes _______ € 7,50/doosje 
 Tapasschotel (6 soorten, 4 à 6 pers) ______ € 15,00/stuk 

 Verse soepen 
 Dagsoep (tomaat, groenten of wortel) _____ € 3,95/Liter 
 Topper : Aspergeroomsoep ______________ € 4,95/Liter 
 Topper : Bretoense vissoep ______________ € 4,95/Liter 
 Topper : Feestsoep met boschampignons ___ € 4,95/Liter 
 

 Voorgerechten  
 Tomaat met verse grijze garnalen _________ € 4,00/stuk 
 Artisanale kaaskroket (70 gram)  _________ € 1,25/stuk 
 Artisanale grijze garnalenkroket (80 gram) _ € 3,50/stuk 
 Nieuw : St-Jacobsschelp ‘Prestige’ (190 gr.) _ € 8,90/stuk 
 Nieuw : Apero hot cup coquille 60 gram ____ € 5,90/stuk 
 Gevulde vidé _________________________ € 2,80/stuk 
 Topper : Scampi’s van de chef (8 stuks) ____ € 8,90/pers 
 Tongrolletjes kreeftensaus (3 stuks) _______ € 9,90/pers 
 Ambachtelijke eerste keus foie gras __________ dagprijs 
 

 Verse sausen 
 Een uitgebreid gamma vers bereide sausen :  

archiducsaus, mosterdroomsaus, Bourgondische saus, 
roze of groene pepersaus, bearnaisesaus, portosaus 
met bosvruchten ______________________ € 12,50/kg 
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 Bereide hoofdgerechten 
 

 Nieuw : Kalkoenhammetje met mosterdsaus € 8,50/stuk 
 Kalkoengebraad van het huis ____________ € 8,50/pers 
 Wetters gebraad in Bourgondische saus  ___ € 8,50/pers 
 Topper : Fazantfilet met champagnesaus ___ € 8,50/stuk 
 Nieuw : Parelhoenfilet met druivensaus ____ € 8,50/stuk 
 Varkenshaasje in roze pepersaus  ________ € 10,50/pers 
 
 Topper : Huisbereide hinderagout ________ € 15,90/pers 
 Tongrolletjes kreeftensaus (6 st) ________ € 18,90/pers 
  

 Onze schotels 
 Charcuterieschotel (10 soorten) __________ € 8,50/pers 
 Fondue extra (400 gram/pers) __________ € 10,95/pers 
 Gourmet de luxe (7 soorten, 400 gr/pers) _ € 11,95/pers 

Teppan yaki (8 soorten, 400 gr/pers) _____ € 12,95/pers 
BAKPLATEN TEPPANYAKI BESCHIKBAAR (enkel borg) 

  

 Vers vlees, wild en gevogelte 
Uitgebeend en opgevuld vers kwarteltje  ___ € 6,50/stuk 

 Uitgebeende en opgevulde kerstkalkoen _____ € 14,90/kg 
 Ook mogelijk met fazant, eend, kapoen, enz 

 Nieuw : Parelhoenkroontje + appel (200 gram) _ €6,90/st 

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

 Diversen 
 Bijpassende groenten bij uw schotels ______ € 5,00/pers 
 Gratin Dauphinois _______________________ € 9,50/kg 
 Nieuw : Gratin met spek en extra kaas ______ € 10,50/kg 
 Appeltje met veenbessen _______________ € 1,85/stuk 
 Peertje met rode wijn __________________ € 1,00/stuk 

foto’s op www.deslagerwetteren.be
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 Voor bij het aperitief 
 

 Apero-kippenboutje € 0,80/stuk 
 Verse mini-vidé (kaas, hesp of garnaal) ____ € 0,80/stuk 
 Verse mini-pizza eigen werk _____________ € 0,80/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje tomaat-pesto ________ € 3,20/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje zalm-zalmtartaar _____ € 3,20/stuk 
 Nieuw : Mini-glaasje geitenkaas-paprika-tomaat € 3,20/stuk 
 Topper : Mini-glaasje met zalmmousse _____ € 3,20/stuk 
 Assortiment 10 verse mini-hapjes _______ € 7,50/doosje 
 Tapasschotel (6 soorten, 4 à 6 pers) ______ € 15,00/stuk 

 Verse soepen 
 Dagsoep (tomaat, groenten of wortel) _____ € 3,95/Liter 
 Topper : Aspergeroomsoep ______________ € 4,95/Liter 
 Topper : Bretoense vissoep ______________ € 4,95/Liter 
 Topper : Feestsoep met boschampignons ___ € 4,95/Liter 
 

 Voorgerechten  
 Tomaat met verse grijze garnalen _________ € 4,00/stuk 
 Artisanale kaaskroket (70 gram)  _________ € 1,25/stuk 
 Artisanale grijze garnalenkroket (80 gram) _ € 3,50/stuk 
 Nieuw : St-Jacobsschelp ‘Prestige’ (190 gr.) _ € 8,90/stuk 
 Nieuw : Apero hot cup coquille 60 gram ____ € 5,90/stuk 
 Gevulde vidé _________________________ € 2,80/stuk 
 Topper : Scampi’s van de chef (8 stuks) ____ € 8,90/pers 
 Tongrolletjes kreeftensaus (3 stuks) _______ € 9,90/pers 
 Ambachtelijke eerste keus foie gras __________ dagprijs 
 

 Verse sausen 
 Een uitgebreid gamma vers bereide sausen :  

archiducsaus, mosterdroomsaus, Bourgondische saus, 
roze of groene pepersaus, bearnaisesaus, portosaus 
met bosvruchten ______________________ € 12,50/kg 
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 Bereide hoofdgerechten 
 

 Nieuw : Kalkoenhammetje met mosterdsaus € 8,50/stuk 
 Kalkoengebraad van het huis ____________ € 8,50/pers 
 Wetters gebraad in Bourgondische saus  ___ € 8,50/pers 
 Topper : Fazantfilet met champagnesaus ___ € 8,50/stuk 
 Nieuw : Parelhoenfilet met druivensaus ____ € 8,50/stuk 
 Varkenshaasje in roze pepersaus  ________ € 10,50/pers 
 
 Topper : Huisbereide hinderagout ________ € 15,90/pers 
 Tongrolletjes kreeftensaus (6 st) ________ € 18,90/pers 
  

 Onze schotels 
 Charcuterieschotel (10 soorten) __________ € 8,50/pers 
 Fondue extra (400 gram/pers) __________ € 10,95/pers 
 Gourmet de luxe (7 soorten, 400 gr/pers) _ € 11,95/pers 

Teppan yaki (8 soorten, 400 gr/pers) _____ € 12,95/pers 
BAKPLATEN TEPPANYAKI BESCHIKBAAR (enkel borg) 

  

 Vers vlees, wild en gevogelte 
Uitgebeend en opgevuld vers kwarteltje  ___ € 6,50/stuk 

 Uitgebeende en opgevulde kerstkalkoen _____ € 14,90/kg 
 Ook mogelijk met fazant, eend, kapoen, enz 

 Nieuw : Parelhoenkroontje + appel (200 gram) _ €6,90/st 

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

 Diversen 
 Bijpassende groenten bij uw schotels ______ € 5,00/pers 
 Gratin Dauphinois _______________________ € 9,50/kg 
 Nieuw : Gratin met spek en extra kaas ______ € 10,50/kg 
 Appeltje met veenbessen _______________ € 1,85/stuk 
 Peertje met rode wijn __________________ € 1,00/stuk 


