GRAAG NOTEREN WIJ UW BESTELLING

FEESTSCHOTELS

Voor Kerstmis: uiterlijk tot zaterdag 20 december 2020
Voor Eindejaar: tot zaterdag 27 december 2020

GOURMET 7 soorten vlees

€ 16.50/pers

FONDUE 320g/pers

€ 12.50/pers

Fondue balletjes extra

€ 6.50/pers

U kan bestellen op 3 manieren
In de winkel
Per telefoon: 053 70 05 92
Per mail: frankensabrina@slagerijlede.be

Ierse ossehaas, Brasvar varkenshaasje met spek, spekje, chipolatta,
mini Gallux kiphaasje, cordon bleu, lamskoteletje, racletkaasje,
groentjes en gratin.

Kalf, rund wit-blauw, Brasvar varkenshaasje, Gallux kipfilet,
chipolata, assortiment gehaktballetjes.

STEENGRILL DE LUXE 7 soorten vlees

€ 21.50/pers

De bestelling is genoteerd na bevestiging.
Naam:
Adres:

Wagyu steak, lamskoteletjes, Ierse burger, everzwijnkoteletje,
kalftournedos, Iberisch koteletje, Brasvar varkenshaasje met spek.

Tel:

DEGUSTATIE GOURMET

E-mail:

€ 32.00/pers

Wagyu steak, Belgisch wit-blauw, Simmentaler, Scotona Piemontese,
Black Aberdeen Angus, Sachi Nordic, Montbeliarde.

BREUGELSCHOTEL

€ 18.50/pers

KAASSCHOTEL

€ 16.50/pers

TAPASPLANK

€ 16.50/pers

Een topper met pure ambachtelijke gebakken vleeswaren.

Een variëteit kazen aangevuld met noten en vruchten.

Een waaier van Italiaanse en Spaanse fijne specialiteiten
rijkelijk aangevuld met tapenades.

Wij geven het genoegen u een breed assortiment
gastronomische produkten aan te bieden voor de
eindejaarsfeesten. Kom en ontdek ons feestassortiment
in onze winkel. Wij vertellen er u graag meer over ons
assortiment en staan u met raad en daad bij om
het perfecte feestmenu samen te stellen in
een gezellige en huislijke sfeer.
Charcuterie, salades en culinaire gerechten (die je
niet in de folder vindt) zijn te verkrijgen in de winkel.
Deze prijslijst vervangt alle voorgaande. Wij behouden
ons het recht voor om de opgegeven prijzen te wijzigen.

Datum:

Frank & Sabrina en hun personeel danken u voor
de bestellingen en wensen u hierbij een

F

FEEST
FOLDER
2020
2021

SMAAKVOLLE KERST EN
EEN BRUISEND NIEUWJAAR!
OPENINGSUREN
TIJDENS DE FEESTDAGEN
Maandag 21 & 28 december:
gesloten
Dinsdag 22 & 29 december:
08u tot 12u30 – 13u30 tot 18u
Woensdag 23 & 30 december:
09u tot 18u
Donderdag 24 & 31 december:
09u tot 15u
Vrijdag 25 december & 1 januari:
enkel afhalen bestellingen van 10u tot 12u
Zaterdag 26 december:
09u tot 17u
2, 3, 4, 5, 6 en 7 januari 2021:
gesloten

SLAGERIJ

FRANK & SABRINA
Blikstraat 2, 9340 Lede
053 70 05 92
www.slagerijlede.be

APERITIEFHAPJES
Kipapero’s (10 stuks)
€ 5,00/doos
Apertiefhapjes
gevulde mini pasteitjes met vis (15 stuks)
€ 14.00
gevulde mini pasteitjes (20 stuks)
€ 14.00
Tapas:
€ 18.00/doos 4 pers
tapenade, peppadew met roomkaas, trio van olijven,
mini cerisse, sardientjes en italiaanse brood.

Mini pizza belegd met truffelham,
porchetta, pancetta, chorizo

€ 4.95/stuk

SOEPEN
Tomatensoep
Kreeftensoep
Thaise currysoep

€ 4.85/liter
€ 10.80/liter
€ 8.80/liter

VO ORGERECHTEN

GROENTJES

Aardappelkroketjes (10 stuks)
Aardappelpuree (500g)
Aardappelgratin (500g)
Truffelgratin (500g)
Bakpatatjes
Frietjes diepvries 1kg

Vergeten groenten

€ 10.75/pers

fazant, everzijn, haas met vijgenconfijt en brioche broodjes

€ 4.60/400g

Aardpeer, pastinaak, gele wortel, pompoen en kruiden

Mediteraanse groenten

€ 6.60/400g

Gele wortel, venkel, paprika en rode ui

Chutney van appel en veenbessen
Peertjes in rode wijn
Gebakken witloof

€ 6.60/400g
€ 7.50/5 stuks
€ 7.80/500g

GEVULDE SPECIALITEITEN

WILD & GEVOGELTE

Gevulde kalkoen 4-6 pers

Everzwijn: -filet, -ragout, -ribstuk
Hertenkalf: -filet, -gebraad, -kroontje, -ragout
Ree: -filet, -gebraad, -ragout
Haas: -rug, -filets
Fazant: -haan, -hen, -filet
Eend: -filet, wilde eend
Gevogelte: Label rouge kippen uit Frankrijk, coquelets,
piepkuikens, kwartels, jonge duifjes, Bresse kippen,
Mechelse koekoek, kapoen, parelhoen, parelhoenfilets,
kalkoenfilet en -gebraad.

Gevulde kalkoenfilet

gesneden vlees ras naar keuze

€ 66.00/stuk
€ 21.50/kg

met kastanje, pistache en cognac

Gebraden kalkoen

SAUSEN

€ 25.00 extra

(250ml)

€ 5.00

Wildsaus, Fine champagnesaus, Veenbessensaus,
Bearnaise, Champignonroomsaus, Peperroomsaus.

HOOFDGERECHTEN
Vanaf 2 personen, wij voorzien 350g per persoon.
Stoofpotje van jong wild zwijntje
Stoofpotje van hert

€ 3.50/doos
€ 5.50/doos
€ 5.50/doos
€ 8.50/doos
€ 4.50/doos
€ 3.50/zak

met kippengehakt, porto, champignons en bieslook

Kaaskroketjes
€ 2.20/st
Garnaalkroketjes
€ 4.20/st
St.-jacobsschelp royal
€ 10.75/stuk
Rundscarpaccio wit-blauw ras met garnituur € 6.50/bordje
Rundscarpaccio
prijs in de winkel
Trio van wildpasteien

AARDAPPELVARIATIES

€ 14.70/pers
€ 14.70/pers

met boschampignons en spekjes

Varkenswangetjes met zwarte peperroomsaus € 14.70/pers
Pasteitje gevuld met vol au vent van galuux kip
€ 9.50/pers
Konijnenbouten met bier op grootmoeders wijze € 9.10/bout
Rundstong in madeira saus
€ 9.50/pers
Noordzeeblanquette + videekoekje
€ 12.50/pers
		

VLEESSPECIALITEITEN
Rund: Scottona Piemontese, Abondence, Simmental,
Schotse Highlander, Schotse Aberdeen Angus, Montbeliarde,
Australische wagyu, Sashi Nordic, Uruguay rib-eye,
Ierse rib-eye, Belgisch wit-blauw, ossehaas, onglet,
chateaubriand, Tournedos en andere rassen op bestelling.
Varken: Brasvar haasje, wangetjes, gebraad, kroon,
mignonette, orloffgebraad, Iberisch varken ribstuk,
lomo, presa, secreto, burger.
Lam: steak, kroontje, filet, bout, koteletje, ragout
Kalf: kroon, ossobucco, blanquette, tournedos,
medaillon, ribstuk, tong, zwezeriken.

