Kaasschotel

Assortiment klassieke & specialere kazen vergezeld van
bijpassende garnituur:
• Voorgerecht (180gr/p.p.)			
€ 10,90/p.p.
• Hoofdgerecht (300gr/p.p.)			
€ 14,50/p.p.
(per 4 personen ‘hoofdgerecht’, inclusief 1 notenbrood)

Dessertjes

Chocomousse						€ 3,25/st.
Tiramisu traditioneel					€ 3,80/st.
Tiramisu met speculaas					€ 3,95/st.
Rijstpap						€ 2,60/st.

Taart & gebak

Heerlijke aanraders te verkrijgen vanaf 4 personen
•

Dessertbox – assortiment 6 mini zoete glaasjes

•

Buche boterroom/slagroom/ganache/marsepein/ganache
chocomousse/soleil/foret noire (mogelijk vanaf 1 pers.)

Dessertbox

Buche

DELICATESSEN VERHASSELT
Frans Reyniersstraat 11, 2811 Hombeek
Tel & Fax: 015/71.57.00
info@delicatessen-verhasselt.be
Wenst u graag een bestelling te plaatsen?
Graag ten laatste op zaterdag 17/12
Kerst 24/12
Oudjaar 31/12 Graag ten laatste op zaterdag 24/12

OP VRIJDAG & ZATERDAG 23-24/12 & 30-31/12 werken we uitsluitend
op bestelling. Er zal dus GEEN MOGELIJKHEID zijn om in de winkel nog
bij te bestellen!

Feestfolder
2022-2023

Hoe bestellen?

→ Steeds welkom in de winkel, via telefoon of online:
https://slagersonline.be/be-nl/delicatessen-verhasselt
Feestfolder raadplegen & bestellingen online doorgeven?
→ www.delicatessen-verhasselt.be
Belangrijk!
Controleer telkens of je een bevestigingsmail hebt ontvangen.
Uitzonderlijke openingsuren tijdens de feestdagen:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
			
Zaterdag
Zondag

19/12 08:00 – 17:30
20/12 08:00 – 17:30
21/12 08:00 – 17:30
22/12 Gesloten
23/12 10:00 – 13:00
enkel op bestelling		
24/12 08:00 – 12:00
25/12 Gesloten

Gesloten
08:00 – 17:30
08:00 – 17:30
Gesloten
10:00 – 13:00
enkel op bestelling
31/12 08:00 – 12:00
1/1
Gesloten

26/12
27/12
28/12
29/12
30/12

Gesloten van zondag 1/1/2023 tot en met donderdag 5/1/2023.
Terug open op vrijdag 6/1/2023.

In samenwerking met artisanale bakkerij
.
Vraag naar de folder of via onze website:
www.delicatessen-verhasselt.be → assortiment → folders

Wij danken u voor het vertrouwen
& wensen u van harte
een succesvol en gezond 2023!

DELICATESSEN

VERHASSELT
Frans Reyniersstraat 11, 2811 Hombeek

Tel: 015/71.57.00

webshop.delicatessen-verhasselt.be
info@delicatessen-verhasselt.be

Aperitief/voorgerecht
Tomatenroomsoep met balletjes
€ 6,00/liter
Aspergeroomsoep 					€ 6,00/liter
Pompoenroomsoep 				€ 6,00/liter
Kaas- en garnaalkroketjes

			

€ 1,70 & 3,35/st.

Huisbereide aperitiefhapjes (oven) 			
€ 12,50/doosje
Kaas, pizza, vidé, wild & worstenbroodje/ per doosje van 10st. (2 van elk)
								
Assortiment overheerlijke wildpaté’s
€ 29,35/kg
met ajuin- of veenbessenconfituur 			
€ 17,40 - € 21,20
Vers versneden rundscarpaccio 			

€ 32,50/kg

		

Gevogelte
Braadkippen/dijen van Belle Flamande		
€ 8,35/kg
Kalkoenfiletgebraad				
€ 18,95/kg
Kippenfilets					€ 16,90/kg
Kalkoen orloffgebraad (kaas & gerookte ham) € 20,90/kg
Ontbeende en opgevulde kalkoen 		
€ 21,90/kg
(gehakt met champignons of gehakt met appel & veenbessen)

Gevuld kalkoengebraad				€ 20,90/kg

Feestelijk vers vlees

Belgisch wit-blauw rundsvlees
Stoofvlees					15,90/kg
Rundstong					14,90/kg
Rosbief/entrecôte				24,30/kg
Biefstuk (kleinhoofd, punt, kogel)		
24,30/kg
Biefstuk Mignon				25,30/kg
Filet pur					44,90/kg
Buitenlands gerijpt rundsvlees
Zwitserse Simmentaler premium ribeye		
Italiaanse Scottona entrecôte			

Belgisch Varkensvlees
Mager gebraad of bascôte			
€ 14,70/kg
Varkenshaasje					€ 18,20/kg
Varkenswangetjes (ontvliesd)			€ 21,90/kg
Duroc d’Olives gebraad zonder been		
€ 16,90/kg
Duroc d’Olives gebraad met been 		
€ 14,90/kg
Gebraad van de chef (gerookt spek)		
€ 18,90/kg
Orloffgebraad (kaas & gerookte ham)		
€ 18,90/kg

€ 49,95/kg
€ 49,95/kg

Belgisch Kalfsvlees
Kalfsmignonette gebraad			
€ 33,95/kg
Kalfskotelet ontbeend				€ 29,95/kg
Kalfsfricassee					€ 23,05/kg
Kalfs filet pur					€ 45,90/kg
Wild
Everzwijnfilet 					35,70/kg
Everzwijnragout 				26,80/kg		
Hertenfilet					59,75/kg
Hertenstoofvlees				39,80/kg
Reefilet						89,40/kg
Parelhoenfilet 					46,50/kg
Fazantfilet					36,95/kg
Alle prijzen in deze folder zijn richtprijzen en kunnen mogelijks aangepast worden.

(gehakt met: champignons & pistachenoten / appel & veenbes /
ajuin & paprikatrio)

Gevulde kippenfilets				€ 18,95/kg

(identieke vullingopties als kalkoengebraad)

		
Lams
Lamsfilet					€ 46,95/kg
Lamskroon of koteletjes				€ 46,95/kg
Lamsbout (met of zonder been)			
€ 27,85/kg

Gezelligheidsschotels

Fondue							€ 12,50/p.p.
Runds-, kalfs-, kippen & varkensblokjes,
spek-, paprika- & groentenkruidenballetjes
Gourmet							€ 13,50/p.p.
Rundssteak, kippenfilet, varkensmignonette, kalfsvinkje,
hamburger, worstje, rundsbrochette & kruidenburger
Kindergourmet						€ 6,30/p.p.
Kippenfilet, hamburger, worstje, rundsbrochette & kruidenburger
Vegetarische Gourmet		 			€ 14,00/p.p.
Veggieburger, geitenkaasstrikje, winterspiesje, brieburger,
schnitzel van aubergine & courgette, groentensaté’s, gevulde champignons
Delicatessen Gourmet					€ 19,90/p.p.
Rundssteak, varkenshaasje, lamsnootje,
eend-, herten-, kippen-, fazanten- & parelhoenfilet
Steengrill							€ 15,90/p.p.
Rundssteak, kalfsmignonette, kippenlapje, lamsfiletje,
varkenshaasje, rundsbrochette, kalkoensneetje & kalfsvinkje
Sausjes voor fondue, gourmet & steengrill (250gr of meer)
Koud: cocktail, tartaar, look, andalouse
Warm: veenbessen, peperroom, champignon & bearnaise

Klaargemaakte gerechten

Rundsstoofvlees 				€ 18,90/kg
Vol-au-vent 					€ 18,50/kg
Tong in Madeirasaus 				
€ 18,50/kg
Kalfsfricassee					€ 29,90/kg
Stoofpotje van wangetjes (rode wijn)		
€ 28,90/kg
Stoofpotje van konijnfilet			
€ 32,85/kg
Wildstoofpotje van hert				€ 29,90/kg
Gebakken kalkoenfilet
met peper of champignonroomsaus 		
€ 23,90/kg
Gebakken varkenshaasje
met peper of champignonroomsaus 		
€ 23,90/kg

Bijgerechten

Verse aardappelpuree					€ 8,90/kg
Aardappelgratin						€ 8,90/kg
Groentenpurees 								
wortel, spinazie		 				€ 8,90/kg
butternut, knolselder, pastinaak				
€ 13,85/kg
Verse aardappelkroketjes					€ 0,45/st.
Verse amandelkroketjes 					€ 0,55/st.

