Feestfolder

Onze kaart voor
 een geslaagd eindejaar

Beverenstraat 4 - 8810 Lichtervelde
Tel. 051 72 56 59
slagerij.vanderper@telenet.be
www.keurslagervanderper.be
Openingsuren
Ma, di, do, vr: 7.30 - 19.00 uur - Woensdag: sluitingsdag
Zaterdag: 7.30 - 18.00 uur - Zondag: 7.30 - 12.00 uur

Keurslager
VANDERPER

Sharing Dinner
Samen delen en proeven
van verschillende gerechtjes
Zo simpel, gezellig en zo verrassend,
smart & cosy dining !

Sharing 1
€22.00/pers.
Steak tartaar maison (koud) met bruchetta’s
Chicken apero & Potato Wedges
Mediteraanse kwartelfilet
Groentenschotel “la spezia”

Sharing 2
€ 22.00 /pers.
Apero surprese (koud)
Gegrilde groentjes met halloumi/fetakaas
Patatas Bravas
Lamskroon “Bourguignonne”

Sharing 3
€ 22.00 /pers.
Bombay curry noodles (koud) met kip
Patata “caprese”
Mini tortilla wraps
Scampi “Diabolique”

Sharing 4
€ 25.00 /pers.
Vissoep uit Dieppe met croutons en Rouille
Kippentaartje met spinazie
Feta uit de oven
Parelhoenfilet/champignon-pepercrème
met knolselderfrietjes in de oven

min. v
o
2 pers or
onen

Tapasschotel

Vana
2 pers f
onen

Tapasplank Vanderper
Met huisbereide specialiteiten aangevuld met vers,
gedroogd fruit en bruchetta’s mooi gepresenteerd.

€ 8,00/pers.

Tapasplank met Italiaanse specialiteiten
Met Italiaanse specialiteiten aangevuld met vers, gedroogd fruit en
grissini’s mooi gepresenteerd.

€ 9,00/pers.

Aperitiefhapjes
Koud
Assortiment Borrelglaasjes

€ 8.00/5 soorten

Warm
Knapperige kippenboutjes

€ 7.00/12 stuks

Assortimentbox in bladerdeeg

€ 8.00/10 stuks

Assortimentbox de luxe met warme hapjes

€7.00/5 stuks

Soepen
Feestelijke pompoensoep
met sinaasappel

€ 3.00/pers.

Aspergesoep
croutons en gerookte zalm

€ 4.00/pers.

Bospaddestoelensoep

€ 3.00/pers.

Agnes Sorelsoep
champignons en rundstong

€ 4.00/pers.

Creme van pastinaak met feta
en geroosterde pijnboompitten

€ 4.00/pers.

Tomatensoep met balletjes

€ 2.50 /pers.

In de zelfbediening zijn nog andere soepen aanwezig.

Voorgerechten
Koud
Vitello tonato

€ 9.50/pers.

Carpaccio van rund

€ 9.50/pers.

Tartaar van rivierkreeft met rundscarpaccio
Duo van gerookte zalmfilet en zalmfilet gravad lax

€ 11.50/ pers.
€ 9.50/pers.

Warm
Sint –Jacobsschelp “prestige”

€ 7.00/pers.

Duo van kaas en garnaalkroketten met zijn garnituur

€ 7.00/pers.

Vispannetje met fijne prei en coquilles
Scampi diabolique
Vol au vent van parelhoenfilet in een videe

€ 9.50/pers.
€ 7,50/pers.
€ 7.00/pers.

Hoofdgerechten
Ovengebakken beenham in saus

€ 7,50/pers.

Varkensgebraad in saus

€ 7,50/pers.

Varkensorloff in saus

€ 8,00/pers.

Varkenshaasje in saus

€ 8,50/pers.

Filet van jonge kalkoen in saus

€ 8,00/pers.

Gevulde kalkoenfilet in saus

€ 8,50/pers.

Kalkoenorloff in saus

€ 8,50/pers.

Parelhoensuprème in saus

€ 8,50/pers.

Rundstong in de lekkerste Madeirasaus

€ 8,50/pers.

Keuze van de sauzen: Rijkelijke champignonsaus – Groene pepersaus – Roze pepersaus
Portosaus – Druivensaus – Cognac roomsaus

Sausen apart verkrijgbaar
Bijpassende groenten en feestelijke mini-kroketten

GEVULDE KALKOEN of
GEVULDE KALKOENFILET
KERSTSPECIALITEIT
Bakwijze wordt individueel meegegeven.
Wil je dit serveren voor nieuwjaar,
dan kan je bestellen en zelf invriezen.

€ 11,00/kg
€ 7,00/pers.

Wildgerechten
Gin-Tonic hertenstoofpotje TOPPER

Stoofpotje van jong everzwijn met Porto SPECIALITEIT

€ 9,00/pers.
€ 9,00/pers.

Wilde eendebout in oude portosaus

€ 10,00/pers.

Patrijs in wildroomsaus TIP VAN DE KOK

€ 11,00/pers.

Fazant Brabançonne

€ 11,00/pers.

Reefilet met grand veneursaus

€ 15,00/pers.

Bijpassende groenten met feestelijke mini-kroketten
Warme sausen apart verkrijgbaar

€7,00/pers.
€ 11,00/kg

Aardappelbereidingen
& EXTRA AANVULLINGEN
Aardappelkroketten
Mini aardappelkroketten
Gratin dauphinois
Aardappelpuree
Gebakken krieltjes
Verse voorgebakken frieten
Koude aardappelsalade

per 12 = € 3,00
per 24 = € 4,00
€ 9,80/kg
€ 6,90/kg
€ 8,90/kg
€ 2,50/kg
€ 8,90/kg

Eindejaar
menusuggesties
menu 1

min. v
o
2 pers or
onen

€ 20,00/pers.

3 bladerdeeghapjes
Tomatensoep met balletjes
Filet van jonge kalkoen in rijkelijke champignonsaus
Bijpassende groenten en mini kroketjes

menu 2
€ 20,00/pers.

3 bladerdeeghapjes
Feestelijke pompoensoep met sinaasappel
Gebakken ovenham in roze pepersaus
Bijpassende groenten en mini kroketjes

menu 3
€ 22,00/pers.

3 bladerdeeghapjes
Agnes-sorelsoep met champignons en rundstong
Opgevulde kalkoenfilet met druivensaus
Bijpassende groenten en kroketten

menu 4
€ 27,00/pers.

Assortimentbox de luxe van 5 warme hapjes
Crème van pastinaak feta en geroosterde pijnboompitten
Gin Tonic hertenstoofpotje
Bijpassende groenten en mini kroketten

menu 5
€ 28,00/pers.

Assortimentbox de luxe van 5 warme hapjes
Aspergesoep met croutons en gerookte zalm
Wilde eendebout in oude portosaus
Bijpassende groenten en mini kroketten

menu 6
€ 32,00/pers.

Assortimentbox de luxe van 5 warme hapjes
Bospaddestoelensoep
Reefilet met grand veneursaus
Bijpassende groenten en mini kroketten

min. v
o
2 pers or
onen

Gezellig tafelen zonder
werk in de keuken
Mooi op schotel geschikt en versierd altijd feest!
Gevarieerde fondueschotel

€ 7,90/pers.

Voor de kids balletjes en kip

€ 4,90/kind

Gourmetschotel

€ 8,90/pers.

Steengrillschotel

€ 9,90/pers.

Teppanyaki (variabel assortiment vlees en vis)
Toestellen te huur

Ruim assortiment warme en koude sausen
in de zelfbediening

AANVULLINGEN VOOR BIJ DE SCHOTELS

Bijpassende warme groenteschotel

€ 5,90/pers.

eventueel klaar maken op de teppanyaki
boontjes in spek, jonge wortels, spruitjes, witloof,
cocktailtomaat, courgettes, champignons

Koude groenteschotel
gemengde sla, geraspte wortel, tomaten mix,
komkommer, verse boontjes, witte koolsalade,
bloemkool en seldersalade

€ 3,90/pers.

€ 12,90/pers.

Buffet gezelligheidsschotels
ZUIDERS BUFFET TOPPER

Vanaf
perso 4
nen

€ 30,00/pers.

Tapasplank
borden met carpaccio van rund en kip, vitello tomato en tomaat caprese,
parmaham met meloen en zalm
3 soorten brood, 2 soorten koude pasta’s, 2 soorten groentensalades

BREUGHELBUFFET

€ 14,80/pers.

patés, boerenham, droge worst, traditionele kazen, gebakken ovenham, worst,
grillworst, kipaperio’s, bloedworst, witte pens

KOUD BUFFET: VLEES (zonder groenten)

€ 13,90/pers.

tomaat vleessalade, rosbief, varkensgebraad, salami, boerenham, kipfilet,
hamrol met asperge, gevuld eitje, glaasje pasta, alles versierd met vers fruit
Met tomaat garnaal + € 4.00/pers.

KOUD BUFFET: VLEES-VIS (zonder groenten)

€ 21,80/pers.

tomaat garnaal, gebakken kipfilet, rosbief, boerenham, hamrol met asperge,
gestoomde zalm, gerookte zalm, gerookte forelfilet, gerookte heilbot, gevuld eitje,
glaasje tonijnsalade en glaasje krab, alles versierd met vers fruit

AANVULLINGEN VOOR BIJ DE BUFFETTEN EN SCHOTELS
koude groentenschotel klassiek

€ 3,90/pers

gemengde sla, geraspte wortel, tomaten mix, komkommer, verse boontjes,
witte koolsalade, bloemkool en seldersalade

Pastasalade van het huis

€ 9,80/kg

Aardappelsalade

€ 8,90/kg

Rijstsalade

€ 8,90/kg

Belegde broodjes
RIJKELIJK BELEGDE MINI BROODJES IN MAND
VERSIERD MET VERRASSINGEN (assortiment 6 stuks)
VERRASSINGSBROOD OP SCHOTEL MET VERS FRUIT (6 stuks)

€ 8,00/pers.
€ 11,00/pers.

Hoe gaat het er bij ons aan toe
de laatste twee weken van het jaar?
Enkel op woensdag 23 en woensdag 30 (sluitingsdag)
zijn we dicht. Om misverstanden te vermijden
aanvaarden wij geen telefonische bestellingen.
Op donderdag kerstavond en oudejaarsavond kunnen
de bestellingen afgehaald worden vanaf 8 uur, de
broodjes vanaf 12 uur en we zijn open tot 16 uur.
Op vrijdag kerstdag en nieuwjaarsdag zijn
we open vanaf 9 uur tot 12 uur.
Alle gerechten zijn reeds te koop vanaf 14 november en
niet voorgerechten vanaf 7 december.
Er wordt een waarborg gevraagd voor schotels en
toestellen.

Keurslager
VANDERPER

www.mediatopper.be

Bestel tijdig!

