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ROBBY & NATHALIE
KERST & EINDEJAAR
folder
2014

Specialiteiten
19,97 €/kg

Verse opgevulde kalkoen (+-3kg, +-4,50kg, +-6kg) vulling porto en champignons

32,50 €/4 stuks

Vers gevulde kwartel (+-250g per 4) met porto en champignons

13,50 €/stuk

Vers gevuld piepkuiken (+-600g) met appel, pistache en porto
Vers gevulde parelhoen (+-1,3kg) met mango en vijgen

25,20 €/kg

Opgevulde kalkoenfilet met appel en veenbessen

23,99 €/kg

Onze Kazen
Onze kaasschotels worden met zorg samengesteld uit een uitgelezen assortiment rijpe en fijne kazen ( +-300 à
350g/p). Ze worden rijkelijk afgewerkt met vers en gedroogd fruit en notenmix.
13,70 €/pp

Kaasplank van het huis
Tip!► Wanneer u een voorkeur heeft voor bepaalde kaassoorten houden wij daar graag rekening mee.

Aardappelgerechten
0,25 €/stuk
8,50 €/kg
15,65 €/kg
12,50 €/kg
1,10 €/stuk
7,90 €/kg
7,90 €/kg
7,90 €/kg
10,50 €/kg
12,50 €/kg

Verse huisbereide kroketten
Aardappelpuree
Gevulde aardappeltjes
Bakpatatjes
Amandelkroketten
Wortelpuree
Preipuree
Savooipuree
Aardappelgratin
Aardappelgratin met truffel

BELANGRIJK!
Om uw eindejaarsfeesten zo vlot mogelijk te laten verlopen, raden wij u aan om
alles tijdig te bestellen (zeker voor specialiteiten!). Als vroege beslisser bent u
bovendien zeker dat we uw bestelling volledig volgens uw wensen kunnen
klaarmaken.

Bestellen voor kerst kan tot woensdag 17 december.
Bestellen voor oudejaar kan tot woensdag 24 december.
Wij wensen u alvast een zalig Kerstmis en een prettig Nieuwjaar.
Kwaliteitsslagerij Robby, Nathalie en team!

Openingsuren tijdens de feestdagen:
Maandag 22 en 29 december
Dinsdag 23 en 30 december
Woensdag 24 december
Woensdag 31 december
Donderdag 25 december en 1 januari

Vlierstraat 66
9520 Vlierzele
tel: 053/62.26.64

8u-12u30 en 13u30-18u30
gesloten
8u doorlopend tot 14u - afhalingen tot 16u
8u doorlopend tot 16u
gesloten

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande en wij behouden ons het recht om de opgegeven prijzen te wijzigen.

B A R T T E M M E R M A N . B E

FOTOGRAFI E + GRAF ISC H ON TWERP

Culinaire Verwenhapjes
Warme hapjes
Hartige hapjes
Luxe mini pizza
Mini pita hawaii
Gekruide gebakken kippenboutjes
Aperoglaasjes

Koude hapjes
0,95 €/stuk
1,60 €/stuk
1,20 €/stuk
12,50 €/kg
1,80 €/stuk

In ons assortiment zijn steeds diverse tapas te verkrijgen:
Olijven, scampi in lookolie, feta, ansjovis, ansjovisspiesjes,
zongedroogde tomaten, sweet pepper roomkaas, saltuffo,
truffelsalami, salami met parmezaan en apero salami.
Tip!► Vergeet ook niet onze heerlijke salades en pasteien
met konfijten voor het beleggen van uw toastjes.

Lekkere zuiderse tapas: aperitiefbord

Voorgerechten warm

Uitgebreid aperitieven (vanaf 4 personen)
15,50 €/p
Deze schotel bestaat uit een assortiment Italiaanse en
Spaanse hapjes.
Tapenade
Ansjovis
Zoete pepertjes
Haringhapje in curry
Zongedroogde tomaten
Gedroogde ham
Lookbroodjes
Truffel salami
Scampi
Kaasblokjes
Rilette van varken
Mozzarellaspiesjes met
Chorizo
kersttomaatje
Groene knoflookolijven
Pancetta

Kaasrolletjes met ham
Scampi met lookboter
Huisbereide kaaskroket
Huisbereide garnaalkroket
Rijkelijk gevulde Sint-Jacobsschelp
Noordzeevispannetje

2,60 €/stuk
7,50 €/stuk
2,40 €/stuk
2,95 €/stuk
8,50 €/stuk
8,80 €/stuk

Voorgerechten koud
Heerlijke wildpasteien met konfijt te verkrijgen.
Denk aan onze heerlijke ham van het huis met meloen.

Feestelijke Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes
Boschampignonroomsoep met garnituur van boschampignons
Belgische witloofroomsoep met garnituur van witloof
Aspergeroomsoep met garnituur van aspergepunten
Slasoep met kruidenkaas
Broccolisoep met garnituur van broccoli
Champignonroomsoep met garnituur van champignons

3,40 €/liter
4,25 €/liter
3,60 €/liter
4,25 €/liter
3,40 €/liter
3,70 €/liter
3,70 €/liter
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15,80 €/kg
17,50 €/kg
23,95 €/kg
23,50 €/kg
32,80 €/kg
19,78 €/kg
15,80 €/kg
18,90 €/kg
27,30 €/kg

In ons assortiment zijn volgende bereidingen steeds te verkrijgen(grote hoeveelheden doorgeven aub): rundstong in
madeira, vol-au-vent, bereid stoofvlees,…
Verder hebben wij een uitgebreide eerste keus rosbief, gevogelte, kalfs-, lams- en varkensvlees, Duroc
d’Olives,…

Tip!►
► Nieuw in assortiment : Limousin Rundsvlees
Beperkt beschikbaar
Kenmerken: een Limousin is éénkleurig licht- tot donkerbruin met bleke kringen rond de ogen en snuit. Hun
wintervacht is donkerder dan zomervacht.
Oorsprong: het Limousinras vindt zijn oorsprong in het weinig vruchtbare gebied in het zuidwesten van
Frankrijk. Deze magere weiden, die toch veel vitaminen bevatten, zorgen voor een gezond sterk veeras. Ook bij ons leven de
runderen in kudde op uitgestrekte, natuurlijke weiden. In de winter vertoeven ze in grote open stallen in stro. De dieren zijn met weinig
tevreden en passen zich gemakkelijk aan klimaat- en leefomgeving aan.
Fokeigenschappen: het is een zeer vruchtbaar ras. Bij elke kudde loopt er een dekstier, die voor een natuurlijke bevruchting zorgt.
De koe kalft gemiddeld 1 keer per jaar (natuurlijke cyclus). Het kalven gebeurt natuurlijk (geen keizersnede) en meestal zonder hulp. De
limousinkoe zorgt goed voor haar kalfje. Ze zoogt het tot 8 à 9 maanden en biedt bescherming in de kudde. Daarna is het kalf zelfstandig genoeg en wordt het gespeend. Het groeit verder op in een kudde van jongvee.
Vleeseigenschappen: de natuurlijke leefomstandigheden en de natuurlijke voeding zorgt ervoor dat de dieren een goeie spierontwikkeling hebben. Het vlees zelf heeft een fijne vezel en is uitstekend van kwaliteit. Het ras won reeds vele culinaire prijzen in Parijs!

Limousinrunderen geven gezond, lekker en natuurlijk vlees.
Allerhande wild is eveneens te verkrijgen zoals hert, everzwijn, fazant, ree, patrijs,…
Voor al uw gebraden hebben wij aangepaste warme sauzen zoals champignonsaus, groene en roze pepersaus,
champagnesaus, gran veneursaus, jagersaus…

Raclette
Racletteschotel
15,50 €/pp
Passendaele, Abdijkaas, Landana met geitenkaas, Villa Nella, Rundsfilet, Filet D’Ardenne, Pur Porc
salami, Ambachtelijke ham van het huis, Zwarte woud ham, Filet de Sax, Pancetta, Gerookte bacon
Dit alles wordt aangevuld met augurkjes, uitjes en gebakken aardappel en spekjes.
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Gezellig Tafelen

Warme Hoofdgerechten
Ardeens gebraad
Ardeens gebraad met kruiden
Varkenshaasje gebakken met saus naar keuze
Kalkoenfilet gebakken met saus naar keuze
Scampi in duivels sausje
Gevulde appeltjes met veenbessen
Orloffgebraad
Kalkoenstoofpotje
Wildstoofpotje
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Gourmet
Diverse soorten gemarineerd gevogelte, lams-, runds- en varkensvlees, chipolatta, kaasburger,
breydelspek en schnitsel

10,95 €/pp

Gourmet RONA
Diverse soorten gemarineerd gevogelte, kalfs-, lams-, runds- en varkensvlees, chipolatta,
kaasburger, breydelspek, scampibrochetje en zalmfilet

12,95 €/pp

Fondue
Diverse soorten gemarineerd gevogelte, runds- en varkensvlees met 3 soorten gehaktballetjes
Fondue RONA
Diverse soorten gemarineerd gevogelte, kalfs-, runds- en varkensvlees met 1 soort gehaktballetjes
Steengrill
Diverse soorten gemarineerd gevogelte, lams-, runds- en varkensvlees, chipolatta, breydelspek,
schnitsel en mini saté
Steengrill RONA
Diverse soorten gemarineerd gevogelte, kalfs-, lams-, runds- en varkensvlees, chipolatta,
kaasburger, cordon bleu, scampi brochetje en zalmfilet
Extra fondueballetjes

9,95 €/pp
11,95 €/pp
12,50 €/pp
13,50 €/pp
12,50 €/kg
7 €/kind
7 €/kind

Kindergourmet
Kinderfondue

Onze gourmet, fondue, steengrill kunt u aanvullen met:
Rauw groenteassortiment
Gemengde sla, geraspte worteltjes, aardappelsalade, komkommer, knolselder, witte kool en
tomatenpartjes in vinaigrette
Pasta salade
Aardappelsalade
Krielaardappelen

4,25 €/pp

17,50 €/pp
10,50 €/pp
9,50 €/pp

Koude Schotels
13,70 €/pp
Koud Vleesbuffet
Onze schotels zijn rijkelijk gevuld met vers seizoensfruit, belegd met o.a. gebakken kippenonderbout,
gebakken varkensgebraad, gebakken rosbief,
ambachtelijke ham van het huis, Pain d’Ardenne,
fricandon, huisbereid kippenwit, Spaanse kruidensalami, diverse soorten pastei met konfijt en hamrolletjes in vinaigrette.
16,70 €/pp
Koud Breughelbuffet
Onze schotels zijn rijkelijk gevuld met vers seizoensfruit, belegd met o.a. Ardeense salami, geperste kop,
ambachtelijke ham van het huis, breydelspek, fricandon, huisbereid kippewit, rilette van varken,
grillworst, droge worstjes, kleine witte en zwarte
pensjes, gehaktbal en hamrolletjes in vinaigrette.
Dit alles wordt aangevuld met een assortiment van
augurkjes, zilveruitjes, mosterd, pickles en smout.

22,50 €/pp
Visbuffet
Onze schotels zijn rijkelijk gevuld met o.a. gekookte
en gerookte zalm, gerookte heilbot, tomaat garnaal,
gebakken scampi, een perzik gevuld met tonijn,
ansjovisspiesjes, gevuld eitje en aangevuld met rauw
groenteassortiment.

Belegde sandwiches
Mini sandwich/pistolet
1,30 €/stuk
Grote sandwich/pistolet
1,60 €/stuk
Onze broodjes worden rijkelijk belegd met
een variatie van salades, vlees-, vis- en
kaassoorten en afgewerkt met bijpassende
groentjes.

Dit alles kunt u verder aanvullen met:
Rauw groenteassortiment
Krielaardappelen

4,25 €/pp
€/pp
9,50 €/pp
€/pp

beste
wensen
voor
2014

