EIND EJAAR SMENU’S
Familiemenu									

€

28,00 / pers.

- Assortiment van 4 warme huisgemaakte ovenhapjes
- Tomatenroomsoep
- Gegratineerd vispannetje met het beste uit de Noordzee
- Opgevuld kalkoengebraad in feestsaus met klassieke groentjes en kroketjes/gratin dauphinois

Feestmenu									

€

31,50 / pers.

- Assortiment van 4 warme huisgemaakte ovenhapjes
- Boschampignonsoep
- Tagliatelle scampi maison
- Opgevuld feest varkenshaasje in een dragonsausje of rollade van parelhoenfilet in een druivensausje
met klassieke groentjes en kroketjes/gratin dauphinois

Fijnproeversmenu								
- Assortiment van 4 huisgemaakte ovenhapjes
- Kreeftenroomsoep
- Zalmtournedos van de chef
- Hertenkalf grand veneur met klassieke groentjes en kroketjes/gratin dauphinois

€

37,00 / pers.

APER OHAPJ E S
8007 Tapasschotel de luxe van het huis (4 à 6 pers.)			

€

55,00 / schotel

Een assortiment van de fijnste delicatessen uit het Zuiden: Coppa | Pancetta | Parma |
Ham pio Tossini (24 maanden gerijpt) | Salami Aperitivo | Heerlijke kaasjes | Olijven |
Peppadew met roomkaas | Mini wraps | Tapenades | Dippers

3355
8014
8015
1097
3486

Tapasschotel voor 2 personen					
Minibordje carpaccio Belgisch Witblauw				
Minibordje huisgerookte zalm graved lax				
Minibordje vitello tonnato						
Minibordje tartaar van West-Vlaams rood met truffeldressing

€ 26,00 / schotel
€
3,00 / st.
€
3,50 / st.
€
3,50 / st.
€
4,00 / st.

Handgesneden tartaar | Grof zeezout | Zwarte peper | Olijfolie | Afgewerkt met truffel

3393 Warme Tapasschotel Butcher Style (4 à 6 pers.)			

€ 38,00 / schotel

Chicken wings bbq style | Ardense pens | Breydelspek | Ovenworst | Kruidig gehaktballetje | Low and slow spareribs | Scampi red curry | Met dipsausje

6355 Assortiment huisgemaakte ovenhapjes (12 st.)			

€

12,00 / doosje

€

3,00 / st.

Mini pizza | Mini kip curry vidé | Mini zalm vidé | Mini ham/kaas/spek vidé

3096 Albondiga’s								

Pittige Spaanse gehaktballetjes in kruidige tomatensaus met focaccia dip broodje

3097
1470
1472
139

Parelcouscous met gebakken scampi (2 st.) in currysausje		
Minivispannetje							
Kistje tartiflette							
Kippenboutjes (10 st.)							

€
€
€
€

3,00 / st.
3,00 / st.
3,00 / st.
8,00 / doosje

F EESTSOEP E N
8052 Boschampignonsoep							
8054 Tomatenroomsoep							
8055 Kreeftenroomsoep							

€
€
€

3,50 / pers.
3,00 / pers.
6,00 / pers.

VOOR GER EC HTEN

koud

8104 Rundscarpaccio van Belgisch Witblauw				

€

12,50 / pers.

Dun gesneden ossenhaas | Parmigiano Reggiano| Fleur de sel | Black pepper
| Rucola | Crème van truffel

8022 Vitello tonnato – Italiaanse klassieker				

€ 13,00 / pers.

Belgisch kalfsvlees | Tonijncrème | Pijnboompitjes | Kappertjes

8102 Op beukenhout huisgerookte zalm gravad lax			

€ 13,00 / pers.

Koud gerookte zalm | Dille | Roze peper | Limoendressing

warm

VOOR GER EC HTEN

8152 Gegratineerd vispannetje						

€

11,50 / pers.

Kabeljauwhaasje | Scampi Red curry | Tongrolletje | Zalmfilet | Garnalen

8153 Kort gebakken zalmtournedos met fijne groentjes			

€ 12,00 / pers.

Zalmfilet | Fijne brunoise | Vissausje du chef | Bieslook | Garnalen

8156 Scampi tagliatelle maison						

€

11,00 / pers.

€

11,00 / pers.

€

11,00 / pers.

Scampi Oosters | Verse tagliatelle| Garnalen | Tomaatjes

3484 Stuffed ravioli 								
Opgevulde deegwaren | Pancetta crumble | Boschampignons

3360 Risotto met boschampignons (veggie)				
Italiaans rijstgerecht uit Noord-Italië | Parmigiano Reggiano |
Boschampignons | Fijne kruiden

FEES TELI JKE HOOF DGER EC HTEN
Standaard inbegrepen: warme groentekrans en aardappelbereiding naar keuze (kroketjes,
frietjes of gratin dauphinois).
49

Low and slow ovengebakken beenham in sneetjes		

€

16,00 / pers.

€

16,95 / pers.

Sappig stukje varkensham | Romige champignonsaus

50

Orloffgebraad archiduc					

Varkensrugstuk | Romige champignonsaus | Kaas | Ham | Zwitserse Gruyère

52

Feestvarkenshaasje						

€

18,95 / pers.

Sappig rosé gebakken varkenshaasje | Dragonsausje | Gevuld met kruidige farce van
beukzwammetjes en jonge worteltjes

54

Opgevuld kalkoengebraad in feestsaus			

€

16,75 / pers.

€

16,75 / pers.

€

22,90 / pers.

€

24,95 / pers.

€

20,95 / pers.

Kalkoenfilet | Gevuld met kippengehakt fines herbes, porto, pistache

55

Kalkoenorloff archiduc					
Kalkoenfilet | Romige Champignonsaus | Kaas | Ham | Zwitserse Gruyère

58

Kalfsgebraad							
Melkkalf | Wintertruffel | Beukenzwam

62

Hertenkalf ‘grand veneur’					
Hertenkalf | Grand veneur poivrade | Garnituren

63

Rollade van parelhoenfilet					

Op het vel gebakken parelhoenfilet | Druivensausje | Farce van gestoofde brunoisegroentjes

65

Langzaam gegaard wildstoofpotje				

€

19,45 / pers.

Hertenragout gegaard in rode wijn met wildfond | Bouquet garni | Veenbes

Warme groentekrans
Klassiek
Gekaramelliseerde witloofjes | boontjes met spek | zoete worteltjes | champignonmengeling

Fruitig
Zoete worteltjes | boontjes met spek | appeltjes met veenbessen | peertjes in rode wijn

GEZ ELLIG TAF ELEN
Onze all-informules zijn voorzien van koude groentjes, koude sausjes en aardappelbereiding naar keuze (frietjes, krieltjes, aardappel- of pastasalade).
Gourmet
8025 Kidsgourmet								

€

6,50 / pers.

€

12,50 / pers.

Worstje | hamburger | kipfilet | mini cordonbleu | mini biefstukje

8365 Gourmet traditioneel							

Chipolata | Spekvinkje | Hamburger duo | Cordon Bleu | Wienerschnitzel | Ardense pens |
Rumsteak 3 pepers | Mals kippenspiesje Cordoba | Kippenlapje Indian Mystery

68

Gourmet traditioneel all-in formule					

€

19,50 / pers.

8366 Gourmet de luxe							

€

14,90 / pers.

Varkenshaasje Royal | Rumsteak | Lamskroontje | Kippensurprise | Ardense pens | Pipo worstje |
Burgertje | Kippenhaasje sesam | Scampibrochette | Zalmfiletstukje

70

Gourmet de luxe all-in formule					

€

22,00 / pers.

10

Huur gourmetstel							

€

10,00

€

16,95 / pers.

Teppanyaki
8527 Teppanyaki schotel 							

Lamskroontje French garden | Varkenshaas Mediterrané | Kippenhaas sesam | Rumsteak |
Ardense pens | Burgertje | Kippenlapje | Scampibrochette | Zalmfilet stukje | Coquille St. Jacques

66

Teppanyaki schotel all-in formule					

€

23,50 / pers.

3122

Hamburgerparty 							

€

15,00 / pers.

Assortiment van 5 hamburgertjes met bijpassende garnituren, sausjes en broodjes

38

Huur teppanyaki plaat						

€

10,00

8355 Kids fondue								

€

6,50 / pers.

€

11,50 / pers.

Fondue traditioneel all-in formule					

€

18,50 / pers.

8352 Fondue de luxe							

€

15,00 / pers.

71

Fondue de luxe all-in formule						€

22,00 / pers.

1012

Fondueballetjes 							

€

14,99 / kg

1282

Fondueolie								

€

7,35 / fles

15

Huur fonduestel							

€

10,00

Fondue
Rund | Varken | Gevogelte | Meer balletjes

8350 Fondue traditioneel 							
Rund | Varken | Kalkoen | Kip | Balletjes | Miniworstje | Spekvinkje

69

Rund | Kalf | Varken | Kip | Kalkoen | Hert | Magret de canard

EIND EJAAR SBUF F ETTEN
Standaard inbegrepen: assortiment koude groentjes, sausjes, aardappel- of pastasalade
12

VLEES- EN VISSCHOTEL MENU (FEESTBUFFET)		

€

26,00 / pers.

Rijkelijk gevulde schotel met Noorse gerookte zalm | Gerookte forel | Opgevulde
tomaat-garnaal | Scampi | Gepocheerde zalm | Gerookte heilbot | Opgevuld eitje met vissalade | Gebraiseerde kalkoenfilet | Varkensgebraad | Gebakken rosbief | Parmaham met
meloen | Natuurham met asperges | Seizoenspaté van de chef

78

ZUIDERS BUFFET						

€

27,50 / pers.

Assortiment tapas to share | Carpaccio van huisgerookte zalm | Carpaccio van rund |
Tomaat-mozzarella pesto | New Yorkse Pastrami | Prosciutto-meloen | Paella de Valencia |
Pizza slices | Focaccia | Zuiderse pastasalade

B IJG EREC HTEN & GAR NI TUR EN
Koude groenten en salades
8383 Koude groenteschotel						

€

5,00 / pers.

Mix sla | Geraspte wortels | Tomaten met ajuinsnippers | Verse boontjes | Koolsalade |
Komkommerschijfjes

20
20

Pastasalade van het huis					
Aardappelsalade 						

€
€

2,50 / pers.
2,50 / pers.

21 Warme aardappelsuggesties
Gratin dauphinois						
Verse frietjes 							
Verse kroketten (20 st.)					
Verse puree							

€
€
€
€

2,50 / pers.
2,00 / pers.
5,50 / doosje
2,50 / pers.

Sauzen
1287 Koude sausjes bij partyschotel				

€

1,50 / pers.

Tartaarsaus | cocktailsaus | mayo

D ESSER T S
794 Chocomousse van het huis					
€
6363 Croque-en-bouche						
€
Toren van soesjes gevuld met banketbakkersroom (enkel 8 personen)
6367 Fruittaart							
€
Zanddeeg of bladerdeeg rijkelijk gevuld met vers fruit
6365 Taart Samba 							
€
Chocoladebiscuit melk-fondant-chocolade crème
6366 Taart Trufina							
€
Praliné notencrème met krokrant laagje feuilletine
6361 Buche								
€
Met slagroom en vers fruit
6362 Ijsbuche							
€
Met vanille boterroom
6364 Kerstmuts							
€
Vanilleroomijs met karamel en nougatroomijs en meringue

suggesties vers vlees

2,90 / st.
32,00 / st.
5,00 / pers.
5,00 / pers.
5,00 / pers.
5,00 / pers.
5,00 / pers.
5,00 / pers.

VOOR DE HOBBYKOKS

Vers vlees bestellingen dienen afgehaald te worden op 23/12 & 30/12.
Wij hebben een ruim assortiment, staat het niet in deze lijst, dan kunnen wij dit voor u bestellen.
Rund
Côte à l’os Belgisch Witblauw (gekruid, gemarineerd of natuur), ossobuco (kalfsschenkels), rosbief,
filet pur, kalfsblanquette, rundstong
Varken
Varkenshaasje, varkensfilet gebraad, varkenskroontje, varkenswangetjes
Lam
Lamskroontjes, lamsfilet
Wild & gevogelte
Konijn, poussin, duif, eendenborstfilet, parelhoenfilet, Bressekip, opgevulde kwartels, kalkoengebraad, opgevulde kalkoen (ongeveer 3,8 kg)
Gebraadjes
Ardens gebraad, kalkoengebraad, varkensfilet gebraad,...
Sauzen 										
€ 10,99 / l
Bruine jussaus (perfect als basis om al uw lekkerste sauzen zelf te maken), feestsaus met zilveruitjes
en spekjes, archiducsaus, pepersaus, dragonsaus, porto-druivensaus, grand veneursaus

belangrijke bestelinfo !
Om alles goed te laten verlopen hebben we enkele belangrijke puntjes om rekening mee te houden:
Hoe bestellen + betaling?
Om de afhaling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen we om alles op voorhand te betalen
Via onze webshop: www.charcuterietje.be (betaling via bancontact)
In de winkel (cash of bancontact)
Via e-mail: info@dekeukelaere.keurslager.be
Deadline?
Voor kerst kan u bestellen tot 20december
Voor oudejaar kan u bestellen tot 26 december
Hoe afhalen?
Aanmelden met bestelbon of bestelbonnummer (afgeprint of op smartphone) via onze
parking in de boomgaardstraat
Zorg ervoor dat u steeds weet op welke naam de bestelling staat
Voor wie dat wenst voorzien we een heerlijk aperitiefje aan onze foodtruck
Uur afhaling:
24/12: 13u00 - 15u00 (Enkel open voor afhaling van uw bestelling)
25/12: 10u30 - 11u00 (Enkel open voor afhaling van uw bestelling)
31/12: 10u30 - 12u30 (Enkel open voor afhaling van uw bestelling)
01/01: 10u30 - 11u00 (Enkel open voor afhaling van uw bestelling)
Vers vlees bestellingen:
Dit kan afgehaald worden op 23 en 30 december, zo kan u zonder zorgen op
24 en 31 december in de keuken staan.
Alles wordt indien gewenst vacuum verpakt

Waarborg:
Voor al ons porselein materiaal, tapasplanken, schotels, bakken rekenen wij een waarborg aan
Uiteraard hebben wij dit nodig tijdens de eindejaarsperiode dus rekenen wij erop dat jullie
dit terugbrengen.
Terugbetaling enkel – op vertoon van bestelbon + indien het leeggoed proper
en ongeschonden terug komt.
-

Terugbrengdag leeggoed Kerst: maandag 27/12 via onze parking
Terugbrengdag leeggoed Nieuwjaar: maandag 03/01 via onze parking

U kunt online bestellen via onze webshop

Keurslager
‘t charcuterietje
Veldm. Montgomerystraat 141
8520 Kuurne
tel. 056 71 10 52
info@dekeukelaere.keurslager.be

OPENINGSUREN | FEESTDAGEN
Maandag: 06u30 - 19u00
Dinsdag: 06u30 - 19u00
Woensdag: 06u30 - 19u00
Donderdag: 06u30 - 19u00
Vrijdag: 06u30 - 12u30
Zaterdag: 06u30 - 18u00
Zondag: 11u00 (enkel afhalingen)

24/12: 13u00 - 15u00 (Enkel open voor afhaling van uw bestelling)
25/12: 10u30 - 11u00 (Enkel open voor afhaling van uw bestelling)
31/12: 10u30 - 12u30 (Enkel open voor afhaling van uw bestelling)
01/01: 10u30 - 11u00 (Enkel open voor afhaling van uw bestelling)
2/01: Gesloten
Vanaf maandag 3 januari zijn we opnieuw open op de normale
openingsuren.

Terugbrengdag leeggoed Kerst: op maandag 27/12
Terugbrengdag leeggoed Nieuwjaar: op maandag 03/01

www.keurslagerkuurne.com
www.charcuterietje.be

