
      UIT EIGEN KEUKEN

Verkrijgbaar vanaf 2 personen
Gratis fles witte huiswijn per 4 personen
Geen wijzigingen in menu’s

Menu 1: € 38.50/pp
• Verse kreeftkroketjes (2st) met gemengde salade en cocktailsaus
•  Agnès Sorelsoep (kippenvelouté)
•  Gebakken parelhoenfilet met druivensaus, warme groentjes en  
 kroketten
•  Chocolademousse “zwarte woud”

Menu 2:  € 40.50/pp
• Tagliatelli met gebakken scampi’s, gamba en kreeftensausje
•  Agnès Sorelsoep (kippenvelouté)
•  Gebakken kalfsoester met boschampignonsaus, warme groentjes  
 en kroketten
•  Tiramisu fine champagne

Menu 3: € 42.50/pp
• Verse garnaalkroketjes (2st) met gemengde salade en verse  
 tartaarsaus
•  Agnès Sorelsoep (kippenvelouté)
•  Gebakken hertentournedos (filet) met wildsaus, warme groentjes  
 en kroketten
•  Tiramisu fine champagne

Menu 4: € 44.50/pp
• Gevulde verse ravioli met rivierkreeftjes en kreeftensaus
•  Bisque van kreeft
•  Normandische tongrolletjes (4st) met witte wijnsaus,
 warme groentjes en kroketten
•  Chocolademousse “zwarte woud”

Dagvers vlees:
• Varkenshaasje 
• Varkenscarrégebraad Duroc d’Olives
• Entrecote/Wit-Blauw
• Filet pure/ Wit-Blauw
• Entrecote/ Blonde d’Aquitaine 
• Ierse ribeye

Dagvers wild en gevogelte: (dagprijs)
• Verse kalkoenfilet
•  Mechelse koekoek
•  Parelhoenfilet
•  Fazant/fazantfilet
•  Haasfilet
•  Everzwijnfilet (carré)
•  Wilde eendenfilet
•  Hertenfilet (carré)
•  Lamskroon
•  Konijnrollade

In huis vacuüm verpakt voor een optimale versheid!

                   
      OP SCHOTELS GESCHIKT VANAF 2 PERSONEN

Fondue (300g) - € 13.50/pp
• Rundsblokje
•  Kipblokje
•  Kipblokje gepaneerd
•  Varkensblokje
•  Varkensblokje gepaneerd
•  Mini vink
•  Mini chipolata
•  Gehaktballetje gepaneerd

Gourmet (300g) € 13.50/pp
• Rundslapje
• Varkenslapje
• Mini kipsaté
• Mini rundssaté
• Kalkoenlapje
• Mini cordon bleu
• Mini hamburger gepaneerd
• Mini chipolata

Steengrill (300g) € 13.50/pp
• Rundslapje
• Varkenslapje
• Kalkoenlapje
• Mini rundssaté
• Mini kipsaté
• Kalfslapje
• Mini chipolata
• Schijfje witte worst

Junior (150g) € 7.00/pp
• Mini chipolata
• Mini vinkje
• Gehaktballetje/hamburger gepaneerd
• Kalkoenlapje/blokje (gepaneerd)
• Varkenslapje/blokje (gepaneerd)
• Mini kipsaté

Teppanyaki (300g) € 17.50/pp
• Scampi op stokje
• Mini souvlaki
• Gekruid lamskoteletje
• Mini kipsaté
• Rundslapje
• Mini chipolata
• Gekruid varkenshaasje
• Verse zalmfilet

Saladebar: op schotels geschikt € 8.00/pp
• Geraspte worteltjes
• Slamix
• Aardappelsalade
• Rode bietjessalade
• Pastasalade
• Seizoensrauwkost

MENU’S SFEERTAFELEN

EINDEJAARSFOLDER 2020
OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN

TEL. 011/25 42 05
Dinsdag 22 december  8u00 tot 18u00
Woensdag 23 december  gesloten (voorbereidingen)
Donderdag 24 december  8u00 tot 15u00
Vrijdag 25 december  gesloten
Zaterdag 26 december  8u00 tot 17u30 (geen bestellingen!)
Zondag 27 december  gesloten
Maandag 28 december  gesloten
Dinsdag 29 december  8u00 tot 18u00
Woensdag 30 december  gesloten (voorbereidingen)
Donderdag 31 december  8u00 tot 14u00
Vrijdag 1 januari  gesloten
Zaterdag 2 januari  gesloten
Zondag 3 januari  gesloten
Maandag 4 januari  gesloten

GELIEVE TIJDIG TE BESTELLEN! 
• TEL: 011/ 25 42 05
• MAIL: www.slagerij-vandenbosch.be
• LET OP! Bestellingen via mail enkel geldig na bevestiging
• Houd er rekening mee dat de bevestiging via mail ook in uw ‘SPAM mailbox” kan terechtkomen!

BESTELLEN VOOR ZONDAG 20 DECEMBER (KERSTMIS)
BESTELLEN VOOR ZONDAG 27 DECEMBER (NIEUWJAAR)

Om alles vlot te laten verlopen, kunnen we niet afwijken van de samenstelling van menu’s, schotels en pakketten. 
Meer info op onze facebookpagina slagerij-traiteur-bistro Vandenbosch         of instagram 

Diestersteenweg 220 - 3510 Kermt            011/25 42 05           www.slagerij-vandenbosch.be       



FEESTGERECHTEN
    BEREID IN EIGEN KEUKEN

Warme aperitiefhapjes:
• Bladerdeeghapje met kipvulling  € 1.10/st
• Worstenbroodje  € 1.10/st
• Bladerdeegcupje met grijze garnaaltjes  € 1.10/st
• Quiche Lorraine  € 3.10/st
Serveertip: opwarmen in voorverwarmde warmeluchtoven op een laagje bakpapier op 180°c +/- 15 min.

Voorgerechten:
• Tagliatelli met gebakken scampi’s, gamba en kreeftensausje   € 9.50 /pp
•  Verse kreeftkroketjes (2st) met gemengde salade en cocktailsausje  € 9.50 /pp
•  Verse garnaalkroketjes (2st) met gemengde salade en tartaarsaus  € 9.50 /pp
•  Gevulde verse ravioli met rivierkreeftjes en kreeftensaus   € 9.50 /pp

   

Soepen: (prijs per liter/voor 3 personen)
• Tomatensoep met verse soepballetjes  € 6.50
• Verse bisque van kreeft  € 9.50
• Agnès Sorelsoep (kippenvelouté)  € 6.50

Groentenpakket:   € 7.00/pp

• Twee spekrolletjes met fijne boontjes
• Mix van vergeten groentjes
• Gekarameliseerd witloofje

Fruitpakket:   € 6.50/pp

• Vers gepocheerd Jonagold appeltje met veenbesjes
• Twee peertjes gestoofd in rode wijn

Aardappelbereidingen:
• Verse kroketjes van het huis  € 0.35/st
• Aardappel gevuld met puree/spekjes/gruyèrekaas  € 2.50/st
• Verse huisgemaakte gegratineerde aardappelschijfjes (gratin)  € 12.50/kg

Opwarmen menu’s en voorgerechten
• Alle schaaltjes kunnen in warmeluchtoven geplaatst worden.
• Vlees of vis opwarmen samen met de saus in voorverwarmde warmeluchtoven gedurende +/- 25 min op 160 °c.
• Warme groentjes opwarmen in warmeluchtoven gedurende +/- 20 min op 160 °c.
• Garnaal- en kreeftkroketten afbakken in friteuse op 170 °c.

Hoofdgerechten vlees en vis
• Gebakken varkenshaasje Duroc d’Olives met boschampignonsaus   € 11.50
• Gebakken kalfsoester met boschampignonsaus   € 14.00
• Gebraden parelhoenfilet met druivensaus   € 13.00
• Gebakken en gevulde kalkoenrollade met druivensaus   € 13.00
• Gebraden hertentournedos(filet) met wildsaus en veenbesjes   € 19.00
• Gebraden fazantfilet met wildsaus en veenbesjes   € 15.50
• Gestoomde Normandische tongrolletjes met wittewijnsaus   € 14.50

Desserts uit eigen keuken (in luxe glaasje)
• Tiramisu met fine champagne (mascarponecrème met champagne aroma en een perengelei)  € 4.80/st
• Chocolademousse ‘zwarte woud’ (ambachtelijke chocolademousse afgewerkt met € 4.80/st
 kriekengelei en een smeuïge brownie)  
• Irish coffee (mascarponecrème met mokka aroma en een vleugje whisky)  € 4.80/st

Eindejaarsbuffet (vanaf 4 personen)  € 24.90/pp

• Tomaat met verse grijze garnaaltjes
•  Gebakken gamba met rivierkreeftjes
• Gebakken kippenonderboutje
•  Cavaillon meloen met serranoham
•  Duo van gerookte zalm en heilbot
•  Gepocheerde Noorse zalmfilet
•  Gebakken rosbief (1e keus)
•  Inclusief: saladebar en sausjes

Kaasschotel (vanaf 2 personen als hoofdschotel 300g /pp)  € 16.50/pp

• Assortiment van Belgische, Franse en Italiaanse kazen 
• Rijkelijk gegarneerd met vruchten en notenmengeling
• Eindejaarspaté en confijt

Kerstkalkoen 2020
**kalfsgehakt met pistaches, veenbesjes, rozijnen en truffel**

•  Hele verse kalkoen gevuld met kerstgehakt   € 19.00 /kg
•  Verse kalkoenrollade met kerstgehakt   € 22.00 /kg
•  Hele ‘gebakken’ kalkoen gevuld met kerstgehakt   € 27.00 /kg
•  ‘Gebakken’ kalkoenrollade met kerstgehakt   € 27.00 /kg

Saus apart verkrijgbaar:  
•  Boschampignonsaus   € 14.00 /kg
•  Druivensaus   € 14.00 /kg


