
BESTELFORMULIER  eindejaar 2023

NAAM :

STRAAT + NR :

GEMEENTE :

TELEFOON :

EMAIL :

AFHAALDATUM :

UUR VAN AFHALING : prijs/L 

(graag afspraak maken) Kg of ST

koude hapjes prijs per stuk
X lepelhapje carpaccio van gerookte zalm 1,75

X gazpacho met rivierkreeftje 1,75

X glaasje van courgettemousse met chorizo 1,75

X hapje van zalm en prei 1,75

X glaasje van bloemkoolmousse met garnalen en tomaat 1,75

X hapje gerookte eendeborst met mangodressing 1,75

X hesprollade met boursin en kruidenvinaigrette 1,75

X heilbot met garnituur 1,75

X paté op een bedje van sla met ardeens uienconfijt 1,75

X cappuccino van meloen  en ganda 1,75

warme hapjes prijs per stuk
X gegrild kippenboutje met currysausje 0,75

X mini garnaalkroket 1,25

X mini kaaskroket 1,00

X quiche lorraine 1,25

X mini croque monsieur 1,75

X tomatentaart met zalm en mozarella 1,25

X lepelhapje van scampi met roze pepersaus 2,00

X tomaat-paprikasoepje in leeuwenkopje met geitenkaas 2,00

X assortiment oosterse hapjes in pittig dipsausje 2,00

X kaasrolletje of mini pizza of bouchée met vol au vent 1,25

X assortiment broodjes prijs per stuk 0,65

manden, breugel, kaasplank prijs per persoon
X verrassingsmand met broodjesassortiment 12,00

X breugelbuffet gegarneerd en zonder rauwkostassortiment 12,00

X breugelbuffet gegarneerd en met rauwkostassortiment 18,00

X kaasplank 15,00

soepen prijs per L
X aspergeroomsoep met verse bieslook 5,00

X tomaat-paprikaroomsoep met geitenkaas 5,50

X broccoliroomsoep 5,00

X kreeftensoepje met rijke visgarnituur 7,00

warme voorgerechten prijs per persoon
X zalmspiesje op een bedje van noedels en champagnesaus 9,50

X brochetje van scampi met nazirijst en italiaanse saus 9,50

X mini vispannetje op Oostendse wijze als voorgerecht 9,50

X bouchée met zeevruchten 6,50

X kalkoenrollade met truffelsalsa, Ganda ham en rucolli 7,50

X quiche met kaas en ham 6,50

X tongrolletjes in witte wijnsaus en kerstomaat 9,50

X scampi's op een bedje van tagliatelli met pepersaus 9,50

koude voorgerechten prijs per persoon
X huisbereide zalmterrine met krokante cruditeiten 8,50

X gerookte zalm met asperges en mosterdvinaigrette 8,50

X broccolisalade met garnalen 8,50

TEL  :   050 / 27.72.53 X carpaccio van zalm en heilbot 8,50

www.slagerijdesanghere.be X plakjes Ganda ham met melange van meloen en appels 8,50

Email: mario.desanghere@telenet.be X Bordje van wildpastei met crumble en confijten 8,50

Veldegemsestraat 98 bereide hoofdgerechten zonder groenten

VELDEGEM - ZEDELGEM X ardeens gebraad met bourgondische saus 8,50

http://www.slagerijdesanghere.be/#


X orloffgebraad met mosterdsaus 8,50

X gemarineerde varkenshaas met roze pepersaus 10,00

X filet van jong kalkoen met veenbessensaus 8,50

X opgevulde kalkoenrollade in passievruchtensaus 9,00

X opgevulde kippenfilet met kruidenkaassaus 9,00

X fazantenfilet met portosausje 17,00

X geroosterde eendenborst met portosaus 15,00

X parelhoenfilet met Normandische saus 15,00

X pure filet van hertenkalf met grand veneursaus 23,00

X medaillon van kalf met amandelroomsausje 20,00

X gepocheerde zalmfilet met hollandaise saus 16,50

X vispan als hoofdgerecht 16,50

fruit of groentengarnituur prijs per persoon
X groentenschotel: boontjes, witloof, loofworteltjes 4,50

X groentengratin met souflée van bloemkool en broccoli 4,50

X fruitschotel met peertje opgevuld op ananasschijfje 3,50

TIJDSTIP VAN AFHALING VOOR X fruitschotel met opgevulde stoofappels 3,50

BESTELLINGEN OP KERSTAVOND X hartige preitaart 4,00

EN OUDEJAARSAVOND : X savooikool met gesauteerd witloof en spek 3,50

Graag afspraak maken aardappelbereidingen prijs per pers of kg
X broccolipuree per pers 1,75

TIJDSTIP VAN AFHALING VOOR X wortelpuree per pers 1,75

BESTELLINGEN OP KERSTDAG EN X aardappelpuree per pers 1,75

NIEUWJAARSDAG : vanaf 10.00 X aardappelpuree met kastanjes per pers 2,00

X aardappelkroketten pers stuk 0,30

X aardappelgratin per pers 3,00

X gebakken aardappelen met spek per kg 6,00

X aardappelsalade per kg 7,75

X pastasalade per kg 7,75

X frieten 1 kg diepvries 2,50

X kroketten 1 kg diepvries 1,85

X denneappeltjes 1 kg diepvries 2,75

X assortiment kleine broodjes pers stuk bij koude schotels 0,65

huisbereide sausen prijs per kg
X veenbessensaus 9,00

X bearnaise warm 9,00

X mosterdsaus 9,00

X archiduc 9,00

X pepersaus 9,00

X mosterdsaus 9,00

VOOR MEER UITLEG, KAN U ONS X cocktail 8,00

STEEDS CONTACTEREN PER X tartaar 8,00

TELEFOON OF MAIL X curry 8,00

WIJ BEANTWOORDEN U ZO X hawaï 8,00

SPOEDIG MOGELIJK X zigeuner 8,00

X bieslookvinaigrette 8,00

X mosterdvinaigrette 8,00

X saus garni 8,00

X bearnaise koud 8,00

X sausen voor vleesschotel 8,00

verse vleesschotels prijs per persoon
X gourmet vleesschotel 12,00

X fondue vleesschotel 11,00

X steengrill vleesschotel 13,00

X groenten voor vleesschotel 6,00

TEL :   050/27.72.53 X wok 21,00

www.slagerijdesanghere.be X koude vleesschotel met groenten, aardappelen 23,00

Email: mario.desanghere@telenet.be X luxe vlees- en visschotel met groenten, aardappelen 25,00

Veldegemsestraat 98 X visschotel met groenten, aardappelen 29,00

VELDEGEM - ZEDELGEM X verhuring toestel: fondue, gourmet, steengrill, wok 6,00

http://www.slagerijdesanghere.be/#

