Warme beenham met warme saus naar keuze
+ koude groentjes, pasta/ rijst/ aardappel en sausjes

NUTTGE TIPS
€ 7.50/persoon
€ 13.25/persoon

Alle andere warme hoofdgerechten van de feestfolder blijven beschikbaar gedurende het
jaar! Breughelschotel, koud buffet vlees en vis zie feestfolder in de winkel.

Ook onze gezelligheidsschotels: Fondue
Gourmet
Steengrill
Teppanyaki
Kaasplank (hoofdgerecht / dessert)
Verrassingsbroodjes

• Plaats uw barbecuetoestel op een stabiele ondergrond én in de juiste windrichting;
zo vermijdt u dat de rook in het gezicht van uw gasten waait.
• Ontsteek het vuur zeker 45 minuten op voorhand.
• Gebruik aanmaakblokjes in plaats van gevaarlijke vloeistoffen
• Bewaar het vlees, groenten en zeker ook de sauzen op een koele plaats!
• Dep het vlees droog vooraleer op de rooster te leggen.
• Begin pas te bakken als alle vlammen weg zijn en uw houtskool roodgloeiend is.
Wanneer er bij het bakken toch vlammen ontstaan haal dan zo vlug mogelijk het vlees van de rooster af;
verder bakken met alu schaaltje of folie. Het vlees mag nooit rechtstreeks in contact komen met het vuur!
• Kruiden met peper en zout na het bakken.
• Gebruik een vleestang om zo weinig mogelijk in het vlees te prikken, zo blijft het sappig.
• Gebruik een lange barbecuewant om brandwonden te vermijden, hou een emmer water of
zand in de buurt.
• Houd spelende kinderen weg van het vuur.

.ww be.pedaa
w
l

ANDERE LEKKERE SUGGESTIES!

Voorjaars
folder
2017

STEEDS BESCHIKBAAR EN ALLE INFO IN DE WINKEL !

tip!

Bestellingen per mail zijn enkel geldig na bevestiging. Om alles met
zorg te kunnen bereiden vragen wij vriendelijk om jullie bestelling
tijdig door te geven, zo kunnen wij ontgoochelingen en onnodige
stress vermijden.

STERSLAGER

FILIP & NATHALIE
Wervikstraat 16 - 8902 Zillebeke-IEPER
Tel & fax 057 20 13 45 - filip.verstraete6@telenet.be

APERITIEF
• Mini saté (gekruid/natuur):
Kip
Kalkoen
Varken
Rund
Gemengd

• Worstjes:

GROENTEN & SAUZEN

HOOFDGERECHT

• Vis:

Rund:

Scampi met fijne kruiden
Sint-jakobsvrucht

•
•
•
•
•
•

• Andere suggesties:
Kipvleugeltje
Mini-spekfakkel

Varken

Côte à l’os
Dunne lende / entrecote
Tournedos
Cowboy-steak
Gemarineerde steak
Brochette (gemarineerd / natuur)

Breydelspek

Chipolata
Merguez
Mini pensjes
Grillworst
Witte worst evt. met kaas en gerookt spek

Kip & Kalkoen

8.50€/pers

• Apero groentenschotel (vanaf 4 personen)
Verse aperitiefgroentjes op een schotel gepresenteerd

Gemarineerde kipfilet
Kalkoenlapje
Kippenboutje
Kippenkoteletje

•
•
•
•

Kalkoenbrochette natuur / gemarineerd
Kippenbrochette natuur / gemarineerd
Kalkoenchipolata
Kippenworst

3.50€/pers

Barbecueworst
Chipolata
Grillworst
Ribbetjes
Kotelet mosterd / gemarineerd
Gemarineerd spek
Casselerrib
Witte worst met kaas en spek
Haasje in spek / gepekeld

• Lamskroontje
• Lamskoteletjes
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Bijgerechten
• Pastasalade
• Aardappelsalade

• Aardappel in vinaigrette / natuur
• Rijst natuur / jambalaya

DIVERSEN
•
•
•
•
•

• Scampibrochette
• Brochette van St-jakobsnootjes
• Tonijnsteak

Houtskool
Cocosbriketten
Vuurkruiden
Kruiden en specerijen
Dressings en sauzen

Colli 1

Colli 2 - junior colli

Colli 3

Colli 4

kotelet met been
(gekruid / gemarineerd)

chipolata

gemarineerde kipfilet/
kalkoenlapje
(barbecue) worst
brochette naar keuze

(barbecue) worst
gemarineerd ribbetje (1/3)

€5,60/pp

€7,80/pp

en brochette

bbq-worst
voorgegaard kippeboutje

naar keuze

€4,80/pp

€2,95/pp

4.80€/persoon

Gemengde salade, geraspte wortelen, tomaat, bloemkool, witte koolsalade,
rode bietensalade, westernsalade, selderijsalade, ...

• Lamsbout
• Merguez

Vis
Wij hebben steeds in ons assortiment : Aperitief Maison
Cava ( l’arboc medaille d’or)
Ruim assortiment witte, rode en rosé wijnen

Groenteschotel
5 verschillende VERSE groenten of (groente)salades vrij te kiezen uit het assortiment
en volgens seizoen aangevuld met aardappelsalade en 2 koude sausjes

Sauzen
Koud: mayonaise/dressing, cocktail, tartaar, mosterdsaus, bearnaise
Warm: provençale, pepersaus, champignon

Lam

• Vleugelbrochette (4st)

• Grabbelschotel (vanaf 6 pers):
10 verschillende soorten in overleg samen te stellen
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gemarineerde steak
brochette naar keuze

