Sterslager

FILIP EN NATHALIE

feestelijke gerechten
Wervikstraat 16 - 8902 Zillebeke - Tel & fax 057 20 13 45

Beste klant,
Dit is onze nieuwe feestfolder 2018-2019.
Deze folder vervangt alle vorige.
Bewaar deze folder hij is het hele jaar geldig.
Voor bijkomende inlichtingen staan wij u graag te woord.
Wij danken u voor het vertrouwen.
Filip, Nathalie en Gilles

OPENINGSUREN
Dinsdag – zaterdag 7u tot 12u15 en 13u30 tot 18u30
Zondag 7u tot 12u15
Maandag gesloten

APERITIEFHAPJES
ASSORTIMENT VAN WARME HAPJES
• Ham en kaas
• Garnaal
• Vol-au-vent
• 4 kazen
• Kippenvleugeltjes (voorgebakken)
• Mini-brochetjes
• Worstjes/balletjes-saté
• Mini loempia
• Mini burgertjes
• Mini worstenbroodjes
• Scampi in filodeeg
• Kippennuggets
• Mini kaas en garnaalkroketjes
• Pur porc worstjes
• Ruim assortiment pâtés en mousses
• Ruim assortiment van binnen en buitenlandse kazen

€0,99/st
€1,10/st
€0,99/st
€0,99/st
€0,90/st
€1,10/st
€1,10/st
€0,35/st
€1,20/st
€0,85/st
€0,95/st

Soepen
• Tomatensoep
• Broccolisoep
• Aspergeroomsoep
• Witloofsoep

€3,50/l
€3,99/l
€3,99/l
€3,99/l

WARME VOORGERECHTEN
• Kaaskroketten
• Garnaalkroketten
• St-jakobsschelpen
• Rijkelijk gevuld vispannetje

€1,79/st
€2,79/st
€8,45/st
€8,45/st

WEETJES
KAASPLANKEN
• Als hoofdschotel
• Als hoofdschotel met fruit
• Als dessert

€11,85/pp
€12,95/pp
€8,99/pp

AANRADERS
VARKENSVLEES
• Varkenshaasje
opgevuld/gemarineerd
• Lende/carrégebraad
• Orloffgebraad
• Ardeens gebraad
• Weens gebraad
• Kruidengebraad
• Toscaans gebraad
• Provençaals gebraad

RUNDSVLEES
• Filet-pur (ossehaas)
• Filet-mignon
• Châteaubriand
• Tournedos
• Carpaccio
• Rumsteak
• Dunne lende
• Côte à l’os
• Fonduevlees
• Verse rundstong

Opgevulde kwartel met porto en champignon 2 st
Gevuld haantje appelsien, veenbes
Gevulde kalkoenfilet kastanje, pistache, fine champagne 1 kg
Gevulde kalkoen porto champignon 3 kg

Alle wildsoorten op bestelling
en minimum 5 dagen vooraf!

KOUDE HOOFDGERECHTEN - vanaf 6 personen
BREUGHEL
Gerookte ham, hoofdvlees, boerenpâté, gekookte ham, salamie of bloedworst (seizoen), droge worst, witte worst of rillette (seizoen),
kippeboutje, gekookt eitje, zilveruitjes, augurkjes, mosterd, 1 koude saus en 2 groenten naar keuze en aardappelen
BUFFET 1

€13,50/pp

zonder groenten €11,95/pp
met groenten €15,95/pp

Gebakken rosbief, gebakken varkensvlees, kippenwit, kalkoenham, salamie, gerookte ham, gekookte ham,
gekookt eitje, diverse koude groenten, gekookte aardappelen, rijst, pasta, vers fruit en koude sausjes
BUFFET 2

zonder groenten €13,95/pp
met groenten €17,95/pp

Gebakken rosbief, gebakken varkensvlees, kippenwit, kalkoenham, salamie, gerookte ham, gekookte ham,
tomaat garnaal, gekookt eitje, diverse koude groenten, gekookte aardappelen, rijst, pasta, vers fruit en koude sausjes		

BUFFET 3

zonder groenten €15,50/pp
met groenten €19,50/pp
Gebakken rosbief, gebakken varkensvlees, kippenwit, kalkoenham, salamie, gerookte ham, gekookte ham, tomaat garnaal,
gekookte zalm, gekookt eitje, diverse koude groenten, gekookte aardappelen, rijst, pasta, vers fruit en koude sausjes
BUFFET 4

zonder groenten €16,80/pp
met groenten €20,80/pp
Gebakken rosbief, gebakken varkensvlees, kippenwit, kalkoenham, salamie, gerookte ham, gekookte ham, tomaat garnaal,
gekookte zalm, gerookte zalm, gekookt eitje, diverse koude groenten, gekookte aardappelen, rijst, pasta, vers fruit en koude sausjes
BUFFET 5

zonder groenten €18,80/pp
met groenten €22,80/pp
Gebakken rosbief, gebakken varkensvlees, kippenwit, kalkoenham, salamie, gerookte ham, gekookte ham, tomaat garnaal,
gekookte zalm, gerookte zalm, heilbot, mousse van zalm of mousse van coquilles, langoustines, gekookt eitje, diverse koude groenten,
gekookte aardappelen, rijst, pasta, vers fruit en koude sausjes		

menu 1

Menu 2

Soep naar keuze
•
Stergebraad
of
Ardeens gebraad
•
Dessert

1 kaas en 1 garnaalkroket
of
Visschelp
•
Kalkoengebraad
•
Dessert

€18,50/pp

€22,95/pp

Alle gerechten worden voorzien van warme groenten en frieten of kroketten of gratin aardappelen of aardappelpuree.

WARME HOOFDGERECHTEN BEREID
VARKENSHAASJE
• Bruine fondsaus
• Champignonsaus
• Peperroomsaus
• Rode wijnsaus
• Boursin in gerookt jasje

€9,99/pp

KALKOENGEBRAAD
• Fine Champagnesaus
• Archiducsaus
• Roze pepersaus
• Grand veneursaus
• Ontpitte druivensaus
• Orloff met luchtig kaassausje

€7,99/pp

ROYAAL GEVULD KALKOENFILETGEBRAAD
• Grand veneursaus
• Archiducsaus
• Ontpitte druivensaus
• Fine Champagnesaus
• Portosaus

€8,99/pp

ARDEENS GEBRAAD
• Op grootmoeders wijze
• Met graantjesmosterd
• Jagersaus (spek en uitjes)

€7,99/pp

Aardappelbereidingen
VARKENSGEBRAAD ORLOFF MET KAASSAUS

€8,99/pp

RUNDSTONG MADEIRA EN CHAMPIGNONS

€8,60/pp

GEVULDE PARELHOENFILET
• Grand veneursaus
• Mandarin Napoleon
• Fine Champagnesaus
• Ontpitte druivensaus
• Archiducsaus

€9,95/pp

KWARTELS IN ONTPITTE DRUIVENSAUS

€9,60/pp

• Verse aardappelkroketten
• Gratinaardappelen
• Verse frieten
• Aardappelpuree
• Wortelpuree

WARME GROENTEN
• Worteltjes gestoomd
• Erwten en wortelen
• Appel met veenbessen
• Peertjes
• Witloof

GEZELLIGHEID TROEF !
FONDUE

zonder groenten €9,45/pp
met groenten €13,45/pp

1° keus rund, varken, kalkoen, kip, kalfsvlees, spekballetjes,
kwartet van gehaktballetjes en chipolata + 4 verschillende koude sausjes
GOURMET

zonder groenten €9,95/pp
met groenten €13,95/pp

Biefstukjes, varkensmedaillon, kip, kalkoen, kalf, chipolata, spekvink, brochetje,
cordon bleu, snitzel + 4 verschillende koude sausjes
STEENGRILL

zonder groenten €10,45/pp
met groenten €14,95/pp

Rund, kalf, kip, kalkoen, varkensmedaillon, ardeens gebraad, chipolata, spekvink,
brochetje en casselrib + 4 verschillende koude sausjes
TEPPAN YAKI

zonder groenten €11,15/pp
met groenten €15,15/pp
Cowboysteak, kalkoendijonais, varkensmedaillon, kip oriental, brochetje, chickenwing,
lamskoteletje, pittig spekje, chipolata, drie-pepersteak + 4 verschillende koude sausjes

Het aantal van de groenten moet in overeenstemming
met het aantal personen waarvoor men vlees in bestelling neemt!

KINDERFONDUE

€4,50/pp

• 5 soorten balletjes
• worstje
• kipblokjes
KINDERGOURMET

€4,50/pp

• kaasburgertje
• hamburgertje
• worstje
• kipfilet
• brochetje

OPENINGSUREN FEESTDAGEN
• Op maandag 24 & 31 december zal de winkel open zijn tot 16u30
• Op dinsdag 25 december & dinsdag 1 januari kunnen
enkel bestellingen afgehaald worden tussen 10u00 en 12u
• Enkel pistolets te verkrijgen op bestelling en geen brood en
koeken op 25 december & 1 januari.
• Op woensdag 26 december & woensdag 2 januari zal de
winkel gesloten zijn!
• Mogen wij nogmaals vriendelijk vragen uw bestelling zo vroeg
mogelijk door te geven, dit bespaart zowel u als ons onnodige
stress en ontgoochelingen.
Wij wensen jullie prettige feesten en een gezond Gelukkig 2019!
Filip, Nathalie & Gilles

Cadeautip
ALS JE IEMAND WIL PLEZIEREN DAN KUNNEN WIJ U GERUST HELPEN
MET EEN GESCHENKMAND OF EEN WAARDEBON NAAR IEDERS BUDGET.
EEN ASSORTIMENT VAN RODE, WITTE EN ROSÉWIJNEN
CAVA

CADEAUBON

CADEAUBON

CADEAUBON

CADEAUBON

CADEAUBON

CADEAUBON

CADEAUBON

CADEAUBON

CADEAUBON

CADEAUBON

GERIJPTE CÔTE À L’OS

WESTERN STEAK

WAARDEBON

TAPASSCHOTEL

KOUDESCHOTEL

BBQ PAKKET

KAASSCHOTEL

FONDUESCHOTEL

VLEES-COLLI

www.pedaal.be

GOURMETSCHOTEL

