APERITIEFHAPJES
Kipapero’s (10stuks)

€5.00

Zakouskis (15stuks)

€16.95/doos

Steenovenpizza met truffelham (6-8pers)

€9.95/stuk

VOORGERECHTEN
Tomatenroomsoep

€4.65/liter

Kreeftensoep

€10.80/liter

Kaaskroketjes

€1.90/stuk

Garnaalkroketjes

€5.30/stuk

St.-jacobsschelp royal

€10.75/stuk

Rundscarpaccio (wit-blauw ras) met garnituur
Carpaccio gesneden vlees naar keuze

€6.50/bordje
prijs in de winkel

Keuze uit wildpatées everzwijn, haas, fazant en eendenmousse prijs in de winkel

HOOFDGERECHTEN
Fazantfilet fine champagne

€16.50/pers

Parelhoenfilet “grand veneur”

€16.50/pers

Ragout van hert op franse wijze

€14.50/pers

Varkenswangetjes met zwarte peperroomsaus

€15.50/pers

Peertje in veenbessensaus

€1.20/stuk

Op bestelling ook te verkrijgen Tong in madeira, vol au vent en konijnenbillen,
Balletjes in tomatensaus, kip zoet zuur….

GEVULDE SPECIALITEITEN
Gevulde kalkoen met kippengehakt, porto, champignons en bieslook

€20.90/kg

Gevulde kalkoenfilet met kastanje, pistache en cognac

€20.90/kg

Braden van de kalkoen

€15.00/stuk

AARDAPPELGERECHTEN
Aardappelkroketjes(10stuks)

€3.50/doos

Aardappelpuree(500gr)

€5.25/doos

Aardappelgratin(500gr)

€5.25/doos

FEESTSCHOTELS
Gourmet van de chef : 8 soorten vlees
pers

€16.50/

Ierse ossehaas, Brasvar varkenshaasje met spek, hamburger, spekje,
mini kipsaté, cordon bleu, berner worstje en lamskoteletje- zonder lamskoteletje
€15.00/pers
Fondue 6 soorten vlees

€12.50/pers

Kalf, rund wit-blauw, Brasvar varkenshaasje, kipfilet, chipolatta, gehaktballetjes
Fondue balletjes extra
pers

€6.50/

Steengrill de luxe 7 soorten vlees

€21.50/pers

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

€16.50/pers

Een topper met pure ambachtelijke gebakken vleeswaren
Kaasschotel

€15.50/pers

Een variëteit van kazen aangevuld met noten en vruchten

WILD EN GEVOGELTE
Haas, hertenkroon, fazant en fazantfilet, wilde eend, ree, en wild zwijn -gebraad en
-koteletjes en -ragout, hert -gebraad, -ragout en -steak, ganzenlever.
Kapoen, kalkoenfilet en -gebraad -rollade, kip van Bresse, mechelse koekoek, kwartels,
parelhoen en -filets,duif, Franse hoevekippen, ontbeende kalkoen…

VLEESSPECIALITEITEN
Rund Oostenrijkse Holstein / Freygaard Fins rund / Wagyu France / Schotse angus côte a
l’os/Scottona Piemontese/Uruguay rib-eye / Ierse rib-eye, ossehaas, onglet / Wit-blauw
tournedos, chateaubriand, ossehaas, côte a l’os/ Simmenthal /bistecca fi orentina en andere
rassen op bestelling.
Varken Brasvar haasje, wangetjes, gebraad, kroon, mignonette, orloffgebraad …
Iberisch varken ribstuk, lomo, presa, secreto, burger,spek…..
Lam steak, kroontje, fi let, bout, koteletje, ragout
Kalf kroon, ossobucco, blanquette, tournedos, medaillon, ribstuk, tong, zwezerik….

SAUSEN roomsaus met witte druiven (gevogelte), bruine saus met veenbessen en rode
wijn (wild)
Fine champagne (gevogelte), peperroomsaus, champignonroomsaus, bearnaise
€7.00/1/2 liter

SLAGERIJ FRANK EN SABRINA
BLIKSTRAAT,2 – 9340 LEDE

WWW.SLAGERIJLEDE.BE

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.

U kan bestellen op 3 manieren
In de winkel vraag naar Sabrina
Per telefoon : 053/70.05.92
Per mail : frankensabrina@slagerijlede.be
De bestelling is genoteerd na bevestiging
Bestel tijdig ! Wij sluiten alle bestellingen definitief af op 18/12/19 voor kerst,
en 23/12/19 voor oudejaar.

OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN
Wij zijn gesloten op zondag 15, 22 en 29 december.
Dinsdag 24 december open van 9u tot 15u doorlopend.
Woensdag 25 december gesloten, enkel afhalen bestellingen tussen 11u en 12u
Dinsdag 31 december open van 9u tot 15u doorlopend.
Woensdag 1 januari gesloten, enkel afhalen bestellingen tussen 11u en 12u
2 en 3 januari 2020 gesloten.

GRAAG NOTEREN WIJ UW BESTELLING
NAAM :
ADRES :

TEL :
DATUM :
E-MAIL :

Feestfolder
SLAGERIJ FRANK EN SABRINA

Wij wensen u prettige feestdagen!

