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Om uw bestelling naar wens te kunnen uitvoeren vragen wij u om tijdig te bestellen. 
 

Laatste dag om te bestellen 
Kerstmenu: donderdag 17 december 2020. 

Eindejaarsmenu: zaterdag 26 december 2020. 
 

Openingsuren tijdens de feestdagen 
Donderdagen 24 en 31 december 2020: Doorlopend open van 8.00u tot 14.00u. 

Vrijdag 25 december 2020: Gesloten. 
Wij gaan er even tussenuit van vrijdag 1 januari tot maandag 4 januari. 

Dinsdag 5 januari zijn we er weer voor jullie. 
 

Indien mogelijk, bij kleinere bestellingen, zullen wij ook gebruik maken 
van onze afhaal-automaat om bestellingen in te plaatsen. 

Op de dagen dat wij gesloten zijn, 
kunnen er geen bestellingen afgehaald worden in de automaat.

Eindejaar
Naam:..................................................................................................................................  

Adres: ..................................................................................................................................  

Email: ..................................................................................................................................  

Telefoon: ............................................................................................................................. 

Bestelling voor: ..................................................................................................................

Alle medewerkers van Slagerij Vermeiren wensen u allen  
n zalige Kerst en n gelukkig en gezond 2021!

Hfdgerechten 
Vlees 

...............    Eendenborstfilet met portosausje met groentengarnituur 
              + 6 aardappelkroketten                                                                      € 18,50 pp. 
...............    Hertenragout (bereid) met groentengarnituur 
              + 6 aardappelkroketten                                                                      € 18,50 pp. 
 

Vis 
...............    Kabeljauwhaasje van de chef met trio van puree                          € 19,50 pp. 
 
 Kaasplank 

Onze kaasschotel wordt met zorg samengesteld uit een ruim assortiment Belgische 
en buitenlandse kazen. De schotel wordt rijkelijk afgewerkt met notenmix, gedroogd en vers fruit. 
Wanneer U een voorkeur heeft voor een bepaalde kaassoort, dan houden wij hiermee zeker rekening.. 

 
...............    Kaasplank (250g per persoon)                                                         € 14,50 pp. 
 

Broodjes 
...............    Mini sandwiches belegd                                                                    € 1,30/stuk

2020-2021



Om te bakken 
Vers vlees 

...............    Uitgebeende kalkoen                                                                           € 18,95/kg 

...............    Opgevulde parelhoen                                                                          € 19,40/kg 

...............    Kalkoengebraad natuur                                                                      € 13,75/kg 

...............    Kalkoengebraad royal (opgevuld met kippengehakt)                    € 18,50/kg 

...............    Lamskroontje                                                                                       € 39,00/kg 

...............    Lamsnoot (filet)                                                                                    € 39,00/kg 

...............    Lamsbout (zonder been)                                                                    € 23,00/kg 

...............    Kalfsgebraad                                                                                        € 24,40/kg 

...............    Rundsgebraad (witblauw/vrouwelijke runderen)                            € 20,00/kg 

...............    Huis gerijpte entrecôte (witblauw/vrouwelijke runderen)             € 45,00/kg 

...............    Ribeye (witblauw/vrouwelijke runderen)                                          € 26,95/kg 
 

Buitenlands rundsvlees 
...............    Ierse ribeye                                                                                            € 29,95/kg 
...............    Entrecôte Limousin                                                                             € 29,98/kg 
...............    Grainfed Beef Uruguay                                                                        € 29,95/kg 
...............    Schotse Angus                                                                                     € 36,00/kg 
...............    Canadese entrecôte                                                                            € 39,00/kg 
...............    Hereford entrecôte                                                                              € 49,50/kg 
 
 Hrlijk stukje varkensvls 

Keuze uit 3 rassen 
I Duroc d’olives          I The Duke of Berkshire (DOB)          I Slagersvarken 
 
Ons lekker varkensvlees wordt u aangeboden in één stuk of geportioneerd. 
Delen: gebraad, haasje, côte à l’os, mignonetten, spieringgebraad. 
Wenst u hier meer uitleg over: vraag dan naar de slager. Hij zal u verder helpen om het juiste deelstuk te vin-
den dat past bij uw recept. 

        
Wildsoorten                                                                                              Dagprijs 

...............    Everzwijnenrug (gebraad of mignonette)                                            € 38,15/kg 

...............    Everzwijnenragout                                                                                   € 20,00/kg 

...............    Fazantenfilet (dubbel)                                                                             € 30,55/kg 

...............    Hertenfilet van de rug                                                                              € 56,30/kg 

...............    Hertenhaasje (geheel)                                                                             € 63,80/kg 

...............    Hertenkroontje                                                                                         € 56,30/kg 

...............    Hertenragout                                                                                            € 24,00/kg 

...............    Parelhoenfilet                                                                                            € 25,30/kg 

...............    Parelhoen suprème (met beentje)                                                        € 24,70/kg 

...............    Eendenborstfilet                                                                                       € 19,90/kg 

...............    Hazenrug - met been                                                                               € 25,45/kg 

...............    Hazenrug - filet                                                                                         € 59,35/kg

Gezellig tafelen 
...............    Gourmet                                                                                               € 12,00 pp. 

Filet mignon (witblauw), gemarineerde kalkoenreepjes, varkenshaasje, 
kippenschnitzel, hoeveworstje, kalfscordon bleu, lamskoteletje N-Zeeland 

...............    Fondue                                                                                                  € 13,00 pp. 
Runds-, kip- en varkensblokjes, hoeveworstjes, 
pamparolletjes, mini blinde vink, gekruide kalfsgehaktballetjes 

...............    Steengrill                                                                                              € 13,50 pp. 
Tournedos (witblauw), lamskoteletje Nieuw-Zeeland, kalfslapje, 
varkenshaasje extra, gemarineerde kalkoenreepjes, hoeveworstje, kippenfilet natuur 

...............    Teppanyaki                                                                                          € 14,80 pp. 
Zalmbrochette tomatino, scampibrochette Italia,varkenshaasje extra, 
ossenhaasje (witblauw), hoeveworstje, lamskoteletje, kalkoenreepjes gemarineerd 

...............    Kids menu                                                                                              € 5,50 pp. 
Saté van kip, chipolata, hamburger 

 
 

Bij gourmet, fondue, steengrill en teppanyaki zijn er aangepaste groenten 
te verkrijgen aan € 9,00 pp. (vanaf 4 personen). 

Sausjes van het huis en 2 broodjes per persoon inbegrepen. 
 
 
 
 Promo menu 
Zoals U merkt bieden wij u dit jaar een beperkt aanbod aan 
bereide maaltijden/menu’s. Hiermee willen wij duidelijk aangeven dat wij 
onze collega’s restauranthouders willen steunen met hun take-away diensten. 
 
...............    Promo menu                                                                                            € 29,00 pp. 

Duo van garnaal- en kaaskroketten 
Tomatensoep met kalfsballetjes 
Varkenshaasje met sausje van boschampignons en/of peperroomsaus 
Groentengarnituur + 6 aardappelkroketten 

 
 Soepen (1 liter = 3 personen) 

...............    Tomatensoep met kalfsballetjes                                                            € 5,00/l 

...............    Kreeftensoep                                                                                              € 8,50/l 

...............    Bospaddenstoelen crèmesoep                                                               € 6,00/l 
 
...............    Soepballetjes apart te verkrijgen                                                       € 11,50/kg


