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feestelijke gerechten



INFO
Beste klant,

Dit is onze nieuwe feestfolder 2021-2022.  
Deze folder vervangt alle vorige.  
Bewaar deze folder hij is het hele jaar geldig. 

ENKEL HETGEEN IN DE FOLDER VERMELD STAAT, KAN BESTELD WORDEN 
VOOR HET EINDEJAAR. 

Voor bijkomende inlichtingen staan wij u graag te woord.

Mogen wij nogmaals vriendelijk vragen uw bestelling zo vroeg mogelijk door te 
geven, dit bespaart zowel u als ons onnodige stress en ontgoochelingen.

DIT JAAR ZIJN WE TERUG DEELNEMER VAN DE EINDEJAARSACTIE VAN UNIZO 
VANAF 1 DECEMBER 2021 TOT EN MET 1 JANUARI 2022.

 
Wij danken u voor het vertrouwen. 

Filip, Nathalie en 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, alsook cava.

CADEAUBON
WAARDEBON

CADEAUBON
GOURMETSCHOTEL

CADEAUBON
TAPASSCHOTEL

CADEAUBON
KOUDESCHOTEL

CADEAUBON
VLEES-COLLI

CADEAUBON
FONDUESCHOTEL

CADEAUBON
GERIJPTE CÔTE À L’OS

CADEAUBON
WESTERN STEAK

CADEAUBON
BBQ  PAKKET

CADEAUBON
KAASSCHOTEL



APERITIEFHAPJES
Assortiment van warme hapjes:

- Kippenvleugeltjes (voorgebakken)

- Mini brochetjes

- Worstjes/balletjes-saté

- Mini loempia

- Scampi in filodeeg

- Kippennuggets

- Mini kaas en garnaalkroketjes

- Pur porc worstjes

- Ruim assortiment patés en mousses.

- Ruim assortiment van binnen- en buitenlandse kazen.

- Ruim assortiment van tapas om uw schotel zelf samen te stellen.

- Apero koekjes toast croccante natuur en kruiden

- Apero dipper en grissini natuur



VOORGERECHTEN
WARM

Kaaskroketten  €1,99/stuk

Garnaalkroketten  €3,99/stuk

Zalm met duo van asperges      dagprijs

Rundscarpaccio     €9,50/stuk 
met balsamico en parmezaanschilfers 

SOEPEN
Tomatenroomsoep €4,75/l 

Broccolisoep €5,50/l

Aspergeroomsoep €5,50/l

Witloofsoep  €5,50/l
 



AARDAPPELBEREIDINGEN
Verse aardappelkroketten 

Gratin aardappelen 

Verse frieten 

Aardappelpuree 

Wortel puree 

WARME GROENTEN 
Worteltjes gestoomd 

Erwten en wortelen 

Witloof 

Peertjes 

Appel met veenbessen

Fijne boontjes

KAASPLANKEN
Als hoofdschotel     €13,99/pp

Als hoofdschotel met fruit        €14,99/pp

Als dessert          €10,99/pp

AANRADERS 
VARKENSVLEES

Varkenshaasje

OpgevuId/gemarineerd 

Lende/carrégebraad 

Orloffgebraad 

Ardeens gebraad 

Weens gebraad

Kruidengebraad 

Toscaans gebraad 

Provençaals gebraad

RUNDSVLEES

Filet pur (ossehaas)

Filet mignon 

Chateaubriand Tournedos 

Carpaccio 

Rumsteak 

Dunne lende 

Côte à l’os 

Fonduevlees 

Verse rundstong



KOUDE 
HOOFDGERECHTEN 

(VANAF 6 PERS.)
Breughel €16,95/pp 
Gerookte ham, hoofdvlees, boerepaté, gekookte ham, 
salami of bloedworst (seizoen), droge worst, witte 
worst of rillette (seizoen), kippeboutje, gekookt eitje, 
zilveruitjes, augurkjes, mosterd, 1 koude saus en 2 
groente naar keuze en aardappelen

Buffet 1  €17,95/pp met groenten 
 €12,95/pp zonder groenten 
Gebakken rosbief, gebakken varkensvlees, kipfilet, 
kalkoenfilet of salami, gerookte ham, gekookte ham, 
gekookt eitje, diverse koude groenten, gekookte 
aardappelen, rijst, pasta, vers fruit en koude sausjes

Buffet 2 €21,50/pp met groenten 
 €16,50/pp zonder groenten 
Gebakken rosbief, gebakken varkensvlees, kipfilet, 
kalkoenfilet of salami, gerookte ham, gekookte ham, 
tomaat garnaal, gekookte zalm, gekookt eitje, diverse 
koude groenten, gekookte aardappelen, rijst, pasta, 
vers fruit en koude sausjes

Buffet 3 €22,80/pp met groenten  
 €17,80/pp zonder groenten

Gebakken rosbief, gebakken varkensvlees, kipfilet, 
kalkoenfilet of salami, 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 4 €24,80/pp met groenten  
 €19,80/pp zonder groenten 
Gebakken rosbief, gebakken varkensvlees, kipfilet, 
kalkoenfilet of salami, 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



WARME 
HOOFDGERECHTEN 
BEREID
Varkenshaasje €10,99/pp 
Bruine fondsaus 
Champignonsaus  
Peperroomsaus

Kalkoengebraad €8,99/pp 
Fine champagnesaus 
Archiducsaus  
Peperroomsaus  
Grand veneursaus  
Ontpitte druivensaus

Royaal gevuld kalkoenfiletgebraad €10,99/pp 
Grand veneursaus 
Archiducsaus  
Ontpitte druivensaus 
Fine champagnesaus  
Portosaus

Ardeens gebraad €8,99/pp 
Met graantjesmosterd 
Jagersaus (spek en uitjes)

Rundstong madeira en champignons  €9,60/pp

Gevulde parelhoenfilet  €10,95/pp 
Grand veneursaus 
Fine champagnesaus 
Ontpitte druivensaus 
Archiducsaus

Hertenstoofpotje €10,99/pp

Kalkoenstoofpotje €8,95/pp



GEZELLIGHEID TROEF ! (VANAF 4 PERS.)
Fondue €10,45/pp  
 €15,45/pp met groenten 
1° keus rund, varken, kalkoen, kip, kalfsvlees, spekballetjes, kwartet van 
gehaktballetjes en chipolata + 2 verschillende koude sausjes

Gourmet €10,95/pp  
 €15,95/pp met groenten 
Biefstukjes, varkensmedaillon, kip, kalkoen, kalf, chipolata, spekvink, brochetje, 
cordon bleu, snitzel  + 2 verschillende koude sausjes

Steengrill €11,45/pp  
 €16,45/pp met groenten 
Rund, kalf, kip, kalkoen, varkensmedaillon, ardeens gebraad, chipolata, spekvink, 
brochetje en casselrib + 2 verschillende koude sausjes 



Teppanyaki €13,15/pp  
 €18,15/pp met groenten 
Cowboysteak, kalkoendijonais, varkensmedaillon, kiporiental, brochetje,chickenwing, 
lamskoteletje, pittig spekje, chipolata, drie-pepersteak + 2 verschillende koude 
sausjes 

Gourmet en raclette schotel €14,95/pp 
Zonder groenten 

Raclette schotel €12,95/pp 
Zonder groenten

Winterbarbecue €18.95/pp  
Chateaubriand, ribbetjes van de chef, barbecueworst, Ardeens koteletje, kippensaté, 
groenten, krielaardappelen puur of gemarineerd, rijst of pasta  en sausjes

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



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

MENU 1 
(vanaf 4 pers.)

Soep naar keuze

•

Stergebraad of  
Ardeens gebraad 

•
Dessert 

€22,50/pp

KINDERMENU 
(vanaf 4 pers.)

Tomatensoep met balletjes 

•

Kipfilet of kalkoenfilet  
met appeltjes of worteltjes 

•
Kroketten of frieten  

•
Dessert

€12,50/pp



COWBOY STEAK  
(vanaf 4 pers.)

Steaks (2 stuks)  
puur of gemarineerd

•

Gratin aardappelen of verse friet

•
3 groenten naar keuze 

•
1 warme saus  

(peper-, champignon-,  
of bearnaisesaus)

•
Gebruik van het toestel en gel  

(ENKEL 1 DAG)

€17,50/pp

MENU 2
(vanaf 4 pers.)

1 kaas- en 1 garnaalkroket 

•

Kalkoengebraad 

•
Dessert 

€26,95/pp



OPENINGSUREN
TIJDENS HET JAAR

Dinsdag - zaterdag 7u30 tot 12u15 en van 14u tot 18u 

Zondag 7u30 tot 12u15 

Maandag gesloten 

TIJDENS DE FEESTDAGEN
Op vrijdag 24 en 31 december zal de winkel open zijn tot 16.30 uur! 

Op vrijdag 24 december, zaterdag 25 december, vrijdag 31 december en  
zaterdag 1 januari zal er geen brood, koeken of pistolets te verkrijgen zijn! 

Op zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari kunnen enkel bestellingen 
afgehaald worden tussen 10 en 12 uur! 

OP ZONDAG 26 DECEMBER EN ZONDAG 2 JANUARI ZAL DE WINKEL  
GESLOTEN ZIJN!

Wij wensen jullie prettige feesten en een gezond gelukkig 2022! 
Filip, Nathalie en Gilles
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Wervikstraat 16 - 8902  Zillebeke  - Tel 057 20 13 45


