
Het ideale menu voor elk geslaagd feest!

Kerstmis-Nieuwjaar 2021-2022



Fondue classic
Biefsteak, kipfilet, varkensfilet, spekvinkjes, gehaktballetjes en knakki’s. (350 gr/pp) € 11,50/pp  ..................

Fondue deluxe
Filet pure, varkenshaasje, kipfilet, kalfsfilet en kalkoenfilet. (350 gr/pp)  € 14,95/pp  ..................

Visfondue
Scampi, zalmfilet, kabeljauwhaasje, inktvisringen, tongscharelfilet. (350 gr/pp) € 14,50 /pp  ..................

Grill classic - zowel voor gourmet, steengrill of tepanyaki
Biefsteak, kipfilet, schnitzel, souvlaki, gerookt spek, grillburger,  
witte worst, minichipolata. (350gr/pp) € 11,50/pp  ..................

Grill deluxe
Filet pure, varkenshaasje, kipfilet, kalkoentournedos, kalkoensouvlaki  
en gerookt spek. (350 gr/pp) € 14,95/pp  ..................

Grill vis
Zalmfilet, scampi, kabeljauwhaasje, visgyros, tongscharelfilet. (350 gr/pp) € 14,50/pp  ..................

Groentenbuffet (koud) bij sfeertafelen
Sla, tomaat, wortel, komkommer, witte koolsla, winterse rauwkostsalade,  
aardappel- en pastasalade, cocktailsaus en mayonaise.  € 6,95/pp  ..................

Sfeertafelen

Sterrenmenu’s
- Menu 1 -

Tomatenroomsoep  
met balletjes

Kalkoenrollade met saus 
naar keuze

Verse kroketten
Warme groentenmix 

Tiramisu

€ 22/pp - Aantal: ..........

- Menu 2 -
Rundscarpaccio

Aspergesoep
Kalfsgebraad  

met saus naar keuze
Duo van pommes duchesse

Warme groentenmix
Trio van chocomousse

€ 30/pp - Aantal: ..........

- Menu 3 -
Vitello tonnato

Bospaddestoelensoep
Gegratineerd vispannetje

Warme groentenmix
Vanillemousse  

met speculooscrunch 

€ 30/pp - Aantal: ..........
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Koud Bu!et
Koud buffet standaard
• Roze zalm
• Tomaat garnaal
• Gevuld eitje
• Kippenbil
• Boerenham met meloen
• Gevulde kalkoenrollade
• Varkensgebraad
• Fruitgarnituur, aardappel- en pastasalade, wortel, 

komkommer, cocktailsaus en mayonaise.
Prijs per persoon: € 23,00 Aantal: ......................

Koud buffet deluxe
• Roze zalm
• Tomaat garnaal
• Gevuld eitje
• Kippenbil
• Boerenham met meloen
• Gevulde kalkoenrollade
• Varkensgebraad
• Rosbief
• Hamrolletje met asperge
• Gerookte zalmfilet
• Gerookte heilbotfilet
• Scampi
• Fruitgarnituur, aardappel- en pastasalade, wortel, 

komkommer, cocktailsaus en mayonaise.
Prijs per persoon: € 28,00 Aantal: ......................

Tafeltoppers
Kerstkalkoen
Gevuld met gehakt, champignon en peterselie (±5 kg) 
Prijs per stuk: € 90/stuk Aantal: ......................  

Vers vlees
Vacuüm verpakt, om zelf te bakken
• Filet pure
• Varkenshaasje
• Rosbief
• Kalfsgebraad
• Kalkoengebraad

Kaasplank
Variatie van zachte en harde kazen met notenmix, 
rozijnen en fruit.
Prijs per persoon: € 16,50 Aantal:  .....................

Kaas- en charcuterieplank  
Variatie kazen en charcuterie met notenmix,  
rozijnen en fruit.
Prijs per persoon: € 16,50 Aantal:  .....................

Kaas- en patéplank 
Variatie kazen en paté met notenmix, ajuinenkonfijt, 
rozijnen en fruit.
Prijs per persoon: € 16,50 Aantal:  .....................

Breugelbuffet
Spareribs, spek, ajuinboulet, beenham, wildpaté met 
konfijt, salami’s, gebakken kippenbil, noten en fruit.
Prijs per persoon: € 16,50 Aantal:  .....................

Soepen - " 5/liter (1 liter = 3 personen)
• Tomatenroomsoep met balletjes

Liter: ........................
• Aspergeroomsoep

Liter: ........................
• Bospaddenstoelenroomsoep

Liter: ........................

Voorgerechten  " 8,5/pp

• Rundscarpaccio
Aantal: .....................

• Vitello tonnato
Aantal: .....................

• Noordzeecocktail met zalm en garnalen
Aantal: .....................

F#ne feesten!
       Ben & Co.



Hoofdgerechten - " 11/pp

• Gebakken rosbief met saus naar keuze
Aantal: .....................

• Kalfsgebraad met saus naar keuze
Aantal: .....................

• Wildragout met appel en veenbessenconfijt
Aantal: .....................

• Konijn op Limburgse wijze
Aantal: .....................

• Varkensfilet met saus naar keuze
Aantal: .....................

• Kalkoenrollade met saus naar keuze
Aantal: .....................

• Gegratineerd vispannetje  
(zalm, tong, kabeljauw, scampi)
Aantal: .....................

Keuze saus : 
❏ Peperroomsaus Aantal: ............
❏ Champignonroomsaus Aantal: ............
❏ Honing-mosterdsaus Aantal: ............
❏ Zoetzure vleesjus Aantal: ............

Aardappelgerechten - " 3,5/pp

• Verse kroketten (7 stuks)
Aantal: .....................

• Duo van Pommes Duchesse  
(pompoen- , savooikool)
Aantal: .....................

• Aardappelgratin
Aantal: .....................

Warme groenten - " 6/pp

• Witloof, koninginnemix  
(bloemkool, broccoli, wortel)
Aantal: .....................

Dessert - " 4/pp
• Tiramisu

Aantal: .....................
• Trio van chocomousse

Aantal: .....................
• Vanille mousse met speculooscrunch

Aantal: .....................

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u vriendelijk:
• Geen wijzigingen aan de samenstelling van buffetten en menu’s
• Betalen bij de bestelling
• Bestelnummer noodzakelijk bij afhaling
• Bestellen tot 21/12 (Kerst) en 28/12 (Nieuwjaar) – nadien geen wijzigingen meer mogelijk
• Geleend materiaal terugbezorgen vóór 28/12 - Voor oudejaar: de week nadien tijdens openingsuren

Jouw gegevens:
Naam: .................................................................................... Voornaam: ........................................................................
Adres: .................................................................................................................................................................................
E-mailadres: .......................................................................... Tel.: ....................................................................................
Afhaalnummer: ................................. Afhaaldatum: ............................................................          Betaald: JA / NEEN
Totaalbedrag: .......................................................................

Openingsuren feestdagen:
Dinsdag 21/12 van 9h tem 18h • Woensdag 22/12 van 9h tem 12.30h • Donderdag 23/12 van 9h tem 13h. Namiddag gesloten! 
• Vrijdag 24/12 gesloten. Enkel afhalen tussen 14h en 15.30h • Zaterdag 25/12 gesloten. Enkel afhalen bestellingen tussen 10h 
en 11h • Zondag 26/12 en maandag 27/12 gesloten • Dinsdag 28/12 open van 9h tem 18h • Woensdag 29/12 open van 9h tem 
12.30h • Donderdag 30/12 open van 9h tem 13h. Namiddag gesloten! • Vrijdag 31/12 gesloten. Enkel afhalen van 13h tem 14h 
• Gesloten vanaf 1 januari 2022 tem 10 januari 2022 • Terug open op dinsdag 11 januari 2022 om 9h
OPGELET: Charcuterie, salades en vers vlees kan donderdag besteld worden voor de afhaalmomenten op zaterdag 25/12 
en 31/12 - Bezoek ook onze nieuwe website: www.slagerij-kuijpers.be - Fijne feestdagen!!

Bestelbon

Slagerij Kuijpers • Joseph Smeetslaan 110, 3630 Maasmechelen • T. : 089/76 42 01 • E-mail : Ben@slagerij-kuijpers.be


