
 AAN TAFEL 
         MET JOHAN & INGE ❧  NAJAAR 2017

PURE AMBACHT UIT ERTVELDE
Slagerij Johan & Inge x Lindenlaan 18 x 9940 Ertvelde x Tel. 09 344 58 12 x



MOGEN WIJ VOOR 
U KOKEN?

Bij Slagerij Johan & Inge vind je een 
uitgebreide keuze van lekkere, verse 
en gezonde dagschotels. 
De schotels worden dagelijks in eigen 
atelier bereid met verse ingrediënten 
en veranderen wekelijks in functie van 
het marktaanbod en het seizoen. 

Elke schotel bevat een portie voor één 
persoon en kan eenvoudig opgewarmd 
worden in de microgolfoven gedurende 
4 minuten. 
Naast de verse dagschotels is er ook 
een ruime keuze aan verse groenten-
schotels zoals rode kool, bloemkool met 
kaassaus, groentenmengeling, erwtjes 
en worteltjes, … een lekkere en verse 
aanvulling bij jouw stukje vlees of vis.



Groentenschotels
❧ Bloemkool met kaassaus € 6,50/kg
❧ Groentenmengeling € 6,50/kg
❧ Erwtjes en worteltjes € 7,50/kg
❧ Rode kool € 5,00/kg
❧ Sluimererwtjes € 6,50/kg

Visgerechten
❧ Tongrolletjes in vissaus met aardappelen en groentenmengeling  € 8,20/schotel
❧ Scampi tagliatelle € 8,70/schotel
❧ Tongrolletjes in witte wijnsaus met puree en prei € 8,20/schotel
❧ Zalmfilet in béarnaise saus met puree en asperges € 8,20/schotel
❧ Tonijnsteak in witte wijnsaus met pasta en groentenmengeling  € 8,20/schotel

Dagelijkse kost
❧ Vogelnestjes in tomatensaus met puree en sluimererwtjes € 7,50/schotel
❧ Broccolischotel € 12,10/kg
❧ Ovenschotel met prei en gehakt € 11,25/kg
❧ Kip curry met rijst en ananas € 7,50/schotel
❧ Worst met rode kool en aardappeltjes € 7,50/schotel
❧ Gouda schijf met aardappelen, erwtjes en worteltjes € 7,50/schotel
❧ Hespenrolletjes met puree € 7,50/schotel
❧ Ertveldse burger met spinaziepuree € 7,50 /schotel

De Italiaanse keuken
❧ Pasta bolognaise € 7,50/schotel
❧ Lasagne € 11,25/kg
❧ Canneloni € 11,75/kg
❧ Ravioli € 15,60/schotel
❧ Mediterraanse tagliatelle € 13,50/schotel



GEPASSIONEERD DOOR 

KAAS
Ben jij ook zo verzot op kaas? 

Dan vind je bij Slagerij Traiteur Johan & Inge een 
uitgebreide keuze aan zachte en harde kazen 

uit binnen- en buitenland!

Onze kaasplank van het huis is steeds een schot in de roos! 
Een uitgelezen assortiment van rijpe en fijne kazen, 
300g per persoon, afgewerkt met vers seizoensfruit, 

gedroogd fruit en notenmix aan € 12,95 per persoon.

KAAS & BIER ACTIE
Bij aankoop van een assortiment kaas naar keuze 

van minimum 1 kg ontvang je 
EEN MAGNUM “GULDEN DRAAK” 

GRATIS!

Actie geldig 
van 10 november tot 10 december 2017.

Zijn witte fles oogt dan misschien luchtig en 
onschuldig, maar dit is slechts schijn. Zodra de 
Gulden Draak zijn masker heeft laten vallen, 
zien we een donker en ondoorschijnend bier 
dat al snel zijn krachtige aroma’s van gebran-
de mout onthult, met een explosie van pure 
chocolade en cacao. Deze gaan gepaard 
met verrassende hoptoetsen.
De smaak wordt gedomineerd door ge-
brande mout en chocolade terwijl een 
zacht-bittere hoptoets zich kenbaar maakt 
in de afdronk en nog lang aanhoudt.



Uitnodiging
Slagerij Johan & Inge nodigen je uit op de “kaas & bier” degustatie avond 
met Kaasaffineur De Wilde. De Wilde uit Sint-Niklaas heeft tijdens de ‘World 
Cheese Awards’ in Birmingham (Engeland) voor twee opeenvolgende jaren 
zilver weggekaapt met zijn ‘Klaartjes Kaas Perfect Oud’.

Tijdens de degustatie avond worden enkele speciale kazen die verkrijgbaar 
zijn bij Slagerij Johan & Inge toegelicht en dit in combinatie met enkele bie-
ren uit het assortiment van Brouwerij Van Steenberge. Mis deze avond niet 
en schrijf je tijdig in want de plaatsen zijn beperkt!

Wanneer?
Woensdag 8 november en donderdag 9 november van 19u tot 22u.
Waar?
Bar Baptist, Brouwerij Van Steenberge, Lindenlaan 25 te Ertvelde
Hoe inschrijven?
Vul onderstaande bon in en geef hem af in de winkel en ontvang jouw
genummerde inkomkaart voor max. 2 personen.

Naam: .................................................................................................................................................................

Straat: ..................................................................................................  Huisnummer: ...............  Bus: .................

Postcode: .......................  Gemeente: ................................................................................................................

Tel.: ................................................................ E-mail adres: ...............................................................................

Zal aanwezig zijn met: 1 persoon / 2 personen (*) op woensdag 8 november / donderdag 9 november (*)
(*) schrappen wat niet past.

Geef de bon af bij Slagerij Johan & Inge, Lindenlaan 18, 9940 Ertvelde voor 31 oktober 2017. Er zijn max. 
40 deelnemers per avond mogelijk. Op woensdag 8 november en op donderdag 9 november verloten wij 
telkens een kaasschotel voor 4 personen onder de aanwezigen!

win een gratis kaasschotel voor 4 personen





DE BERKEL GESCHIEDENIS SPREEKT TOT 
DE VERBEELDING.

In 1898 bouwt de jonge slager Wilhemus 
Adrianus van Berkel een machine, die de 
handbewegingen van het vlees snijden me-
chanisch nabootst. De uitvinding van deze 
snijmachine krijgt een wereldwijde bekend-
heid als flywheel en daarmee is een mythe 
geboren.

In de jaren ’50 is Berkel niet alleen een in-
novatieve fabrikant van snijmachines, maar 
is het merk uitgegroeid tot een waar sta-
tussymbool. Sindsdien weten professionele 
gebruikers dat Berkel de beste flywheel snij-
machines produceert en vertrouwen klanten 
wereldwijd op hun apparatuur. De diverse 
modellen Berkel snijmachines, zowel de 
Manuele Retro Flywheels als de elektrische 
vleessnijmachines voldoen aan de meest 
uiteenlopende eisen en zijn daardoor ge-
schikt voor de kleinste horecazaak tot de 
grootste industriële keuken. De Berkel snij-
machines combineren innovatieve oplossin-
gen met hedendaagse technologie en zijn 
daarmee ontworpen om uiterste precisie en 
betrouwbaarheid te kunnen garanderen.

ONZE AMBACHTELIJKE HUISBEREIDE CHARCUTERIE 
SMAAKT EENS ZO LEKKER, GESNEDEN OP EEN

BERKEL!

Droge worst
Gekookte beenham 
Natuurham
Allerlei paté’s
Pastrami
Kippenfilet
Vleesbrood
Hespenworst
Kalfsworst
Mosterdspek



Met de start van de herfst breekt een 
lekker, culinair seizoen aan … 
het wildseizoen!
Bij Slagerij Johan en Inge kan je terecht voor een lekker stukje vers wild, zoals: 
fazant, patrijs, everzwijn, hert, ree, bosduif, parelhoen, en nog veel meer.
Omdat we niet altijd alle soorten wild vers in huis hebben, bestel je best een 
dag op voorhand. Zo ben je zeker dat je steeds een heerlijk vers stukje wild op 
je bord krijgt.

Proef ook onze pasteien uit eigen atelier: everzwijn, fazant, hert of parelhoen. 
Lekker in combinatie met confijt en notenbrood!

Recept
Gevulde kwartel met knolsel-
derpuree en groentjes
Ingrediënten voor 4 personen
4 kwartels panklaar, 400g kalfsgehakt, 
400ml kalfsfond, 1 bundel worteltjes 
met loof, 2 appels, 80g vers brood-
kruim, 2el verse koriander, grof ge-
hakt, boter, olijfolie, peper en zout

Bereiding: snij de appels in blokjes en 
bak ze goudgeel in 1el boter. Doe ze 
samen met het gehakt en het brood-
kruim in een kom. Goed kneden en 
kruiden met peper en zout. Vul de 
kwartels met het gehaktmengsel en 
bind de pootjes samen. Je kan deze 
stap overslaan en dan bestel je gevul-
de kwartels bij Slagerij Johan & Inge. 
Verhit 2el olijfolie in een pan en bak 
de kwartels erin goudbruin. Schil intussen de wortelen, maar laat er nog een 
stukje loof aan. Leg ze in een ovenschaal. Besprenkelen met olijfolie en kruiden 
met de koriander, peper en zout. Leg de kwartels in een aparte, ingevette oven-
schaal en zet ze daarna samen met de wortelen 20 minuten in een voorverwarm-
de oven van 180°C tot de wortelen beetgaar zijn. Bedruip de kwartels geregeld 
met het braadvocht. Blus de braadpan van de kwartels met de kalfsfond. Roer 
het aanbaksel goed los, laat even inkoken en zeef de saus. Voeg eventueel een 
scheutje room toe en kruid met peper en zout. Serveer de kwartels met de wor-
teltjes en de saus. Heerlijk met knolselderpuree.

Actie: 
bij aankoop van 4 gevulde kwartels 
ontvang je gratis 15 aardappelkroketten!



Beenham, 
dé specialiteit van het huis

Warme beenham à volonté 
€ 6,95 pp.
Warme beenham met Provençaal-
se saus en champignonsaus. Kan 
op zijn geheel of gesneden  ver-
kregen worden. De beenham kan 
gratis verwarmd worden vanaf 20 
personen. Het materiaal om de 
beenham te snijden kan je even-
eens bij ons verkrijgen.

Menu warme beenham
€ 12,45 pp.
De beenham zoals hierboven 
omschreven, wordt aangevuld 
met een koude groentenscho-
tel en aardappelsalade of een 
assortiment warme groenten met 
gebakken aardappelen.

Winter, herfst, 
lente of zomer 
onze beenham 
smaakt op elk 
moment!
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Op zoek naar een origineel idee, dan kan je ons Italiaans 
buffet bestellen vanaf 10 personen. Het beste van wat Italië 
te bieden heeft voor uw communiefeest, tuinparty, perso-
neelsfeest, babyborrel, kerstfeest, ...  

Rundercarpaccio

Vitello Tonato

Tomaat mozzarella

Gerookte zalm

Pasta pesto

Pasta scampi 

Italiaanse ham met meloen

Italiaanse fijne vleeswaren

Pastrami rucula

Kipcarpaccio

Broodjes & boter

Vanaf 10 personen: € 21,95 pp.
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7 Culinaire verwenhapjes

Tapas & antipasti
Tapasschotel Johan & Inge, voor 4 personen  € 25,00/schotel
Meetjeslands wachtbordje, voor 4 personen  € 28,50/schotel 
Italiaanse Antipasti-schotel, voor 4 personen  € 32,50/schotel

Koude hapjes
Een glaasje Zeebrugse grijze garnalen op een bedje 
van bloemkoolmousse   € 2,10/stuk
Glaasje tartaar van gerookte zalm   € 2,10/stuk
Glaasje vitello tonato   € 2,20/stuk
Wrap met Meetjeslandse ham en rucola  € 1,90/stuk
Peperkoekje met foie gras   € 2,10/stuk

Warme hapjes
Chorizo koekjes van het huis   € 0,45/stuk
Kippenvleugeltjes   € 0,45/stuk
Assortiment warme bladerdeeghapjes   € 1,50/stuk

Soepen
Tomatensoep met balletjes  € 3,50/liter
Aspergeroomsoep  € 4,50/liter
Witloofsoep met gebakken beenham  € 4,50/liter
Agnes-sorelsoep  € 4,50/liter
Vissoep met schaaldieren garnituur  € 5,00/liter

Voorgerechten
Vitello tonato  € 8,75 pp.
Bordje met Meetjeslandse ham en porto  € 8,00 pp.
Carpaccio van rund en zijn garnituren  € 8,50 pp.
Gegratineerde tongrolletjes met garnaalsausje  € 9,25 pp.
Vispannetje van het huis  € 8,30 pp.
Scampi van de chef  € 8,50 pp.
Gevuld half kwarteltje, savooipuree en een kaaskoekje  € 8,00 pp.
Visschelp met zalm, St.-Jacobsvrucht en witte vis  € 8,50 pp.

Hoofdgerechten
Orloffgebraad met champignonsaus  € 7,20 pp.
Varkenshaasje in champignonsaus  € 7,95 pp.
Kalfsoester in bordelaisesaus  € 12,80 pp.
Lamskroontje met zijn jus  € 12,80 pp.
Hertenragout  € 7,95 pp.
Parelhoenfilet in grand-veneursaus  € 9,95 pp.
Fazantfilet in wildsaus  € 12,90 pp.
Hertenfilet met bosvruchtensaus  € 12,20 pp.
Gevulde kwartel met jachtmeestersaus  € 11,50 pp.
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7Groenten & aardappelbereidingen

Traditionele warme groenten  € 4,20 pp.
Gekarameliseerd witloof, wortelen en erwten en boontjes met spek

Koude groenten  € 3,95 pp.
Salade, wortelen, tomaten, bloemkool, boontjes en komkommer

Verse aardappelkroketten  € 0,25/stuk
Gratin dauphinois  € 6,30/kg
Aardappelpuree  € 5,45/kg
Appeltjes met veenbessen  € 2,50/stuk
Nieuw! Gewokte wintergroenten € 4,20 pp.
 

Onze menu’s
Menu 1 
€ 20,00 pp.

Tomatensoep 
met balletjes

❧

Visschelp met zalm, 
St.-Jacobsvrucht en 

witte vis
❧

Wildragout met 
seizoensgroenten, 
kroketten of gratin

Menu 2
€ 22,00 pp.

Asperge-
roomsoep

❧

Scampi’s 
van de
 chef

❧

Orloffgebraad met 
seizoensgroenten, 
kroketten of gratin

Menu 3
€ 28,00 pp.

Vissoep met 
schaaldieren garnituur

❧

Gevulde kwarteltje
 met 

jachtmeestersaus
❧

Kalfsoester in 
bordelaisesaus met 
seizoensgroenten, 
kroketten of gratin



E
ind

eja
ar

 201
7 Gezellig tafelen

Fondue  € 8,95 pp.
De meest malse stukjes vlees en kleurrijke gehaktpralines

Gourmet  € 9,95 pp.
Mini panklare gerechtjes, feestelijk geserveerd

Teppan yaki  € 15,40 pp.
Vlees- en visassortiment met hun marinades

Kinderfondue of gourmet  € 6,80 pp.
Assortiment gehaktballetjes en worstjes, runds- en kippenblokjes

Supplement bij uw gezellig tafel schotels  € 5,50 pp.
Koude groenten, sausjes en aardappelen

Onze buffetschotels
Koud vleesbuffet   € 9,70 pp.

Gerookte ham met meloen, gekookte ham met asperges, rosbief, 
fricandon, varkensroti, salami, perzik met tonijnsalade, gebakken 
kippenboutje, aardappelsla en sausjes.

Supplement tomaat garnaal  + € 4,50 pp.
Gemengd koud buffet  € 17,50 pp.

Koud vleesbuffet aangevuld met: tomaat garnaal, gekruide zalm, 
gerookte zalm, vismousse, forel, makreelfilet, sprotfilet en 
gebakken scampi.

Meetjesland buffet   € 11,00 pp.
Brueghelplank met Meetjesham, augustijnpaté, huisbereide 
droge worstjes, witte en bloedworsten, huisbereide gekookte ham, 
hoofdvlees, fricandon, varkenstong in mosterdvinaigrette, keelstuk,
aangevuld met smossla ajuintjes en augurkjes.

Kalkoen op z’n best
Kalkoen een traditie met kerst (vanaf 4 personen)  € 15,25/kg

Onze opgevulde kalkoen met een heerlijke kerstvulling.

Onze befaamde beenham
Warme beenham à volenté   € 6,95 pp.
Menu warme beenham  € 12,45 pp.

De beenham is niet warm verkrijgbaar tijdens de eindejaarsperiode.

Kaasplank van het huis
Laat u verwennen en geniet van onze uitgebreide keuze speciale kaasjes 
uit binnen- en buitenland die je alleen in de speciaalzaak kunt vinden!

Kaasplank van het huis  € 12,95 pp.
Onze kaasschotels worden met zorg samengesteld uit een 
uitgelezen assortiment rijpe en fijne kazen (300g pp.). 
Ze worden afgewerkt met vers fruit, gedroogd fruit en een notenmix.
Heeft u een voorkeur voor bepaalde kaassoorten, dan houden we daar 
graag rekening mee.
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7Raclette, weer helemaal top!

Raclette schotel  € 13,50 pp.
Zuiderse charcuterie in combinatie met smeltkaas aangevuld met 
augurkjes, ajuintjes, ananas, champignons, tomaatjes en een 
aardappelschotel met gebakken spek uit de oven. 
U kan dit ook aanvullen met een bijpassend koud groenten-
assortiment.

Onze raclette kazen 
Raclette Anny
Raclette St. Niklaus
Raclette Mazot

Hoe gebruik je een raclette toestel?
Plaats het stuk raclette kaas op het apparaat en 
verwarm het. Vervolgens schraapt iedereen naar 
behoefte kaas over een aardappel, sneetje charcuterie 
of groenten.  Bestrooi de kaas met versgemalen peper van 
de molen en de kruiden voor extra smaak. Keer de kaas 
regelmatig, zodat beide kanten gelijk op gaan.

Het toestel voor raclette kan je huren of kopen 
bij Slagerij Johan & Inge. Meer informatie in de winkel
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7 Belegde surprise broodjes

Dit overheerlijk broodassortiment past zowel als aperitief of als tussendoortje.
Keuze uit sandwiches of zachte broodjes belegd met charcuterie en salades 
naar keuze. Afgewerkt met groentjes.

Klein  € 1,25/stuk
Groot  € 1,75/stuk

Cadeau tip
De Meetjeslandse geschenkdoos

Enkel gevuld met lekkers uit het Meetjesland zoals: augustijnpaté, Meetjesham, 
hoofdvlees, droge worst, pralines, aardbeienconfituur, appelwijn, appelsap, 
honing, koffie, zuivelproducten en bieren.

Liever een cadeaubon?
Een origineel geschenk om iemand te verrassen!

Praktische regeling feestdagen
Wij werken graag met verse ingrediënten en om alles tijdig in huis te halen, 
vragen wij u om uw bestelling tijdig te plaatsen. 

De uiterlijke besteldatum voor Kerst is 20/12 en voor Nieuwjaar 27/12.

Om alles nog vlotter te laten verlopen, verzoeken wij u om bij het plaatsen 
van uw bestelling meteen te betalen. Zo beperken we, tijdens de drukte van 
de feestdagen, de wachttijd. Dank voor uw begrip.

Openingsuren tijdens de feestdagen
Zaterdag 23/12 en 30/12 open van 8u00 tot 15u00
Zondag 24/12 en 31/12 open van 8u00 tot 15u00
Maandag 25/12 en 1/1 enkel afhalen van bestellingen tussen 10u en 11u

Johan & Inge, Niels & Bert en het volledige team wensen jullie
prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Deelnemer eindejaarsactie 
groot Evergem

Deze folder vervangt alle vorige uitgaven en is geldig vanaf 1 november 2017



Dry Age
Slagerij Traiteur Johan & Inge hebben
steeds een 3-tal ‘dry age” rundrassen 
in assortiment, die op regelmatige 
basis afgewisseld worden. 
Wil je toch een bepaald ras, 
dan kan dit besteld worden. 
Hou wel rekening met de rijpingstijd 
van minimum 21 dagen.



Slagerij-Traiteur Johan & Inge 
x Lindenlaan 18 x 9940 Ertvelde x Tel. 09 344 58 12 x

Openingsuren:
x Maandag, dinsdag en vrijdag doorlopend open van 8u tot 18u x 

x Woensdag van 8u tot 12u30 x 
x Donderdag gesloten x

x Zaterdag doorlopend open van 8u tot 17u x 
x Zondag van 8u tot 12u x

Promo

Promo

Promo

Promo

150G FRICANDON
GRATIS

Geldig van 15 oktober tot 1 november 2017

Actie enkel geldig bij afgifte van de bon, 
max. 1 bon per klant

Slagerij Traiteur Johan & Inge - Ertvelde

2 ERTVELDSE BURGER
+ 2 GRATIS

Geldig van 16 november tot 1 december 2017

Actie enkel geldig bij afgifte van de bon, 
max. 1 bon per klant

Slagerij Traiteur Johan & Inge - Ertvelde

150G HUISBEREIDE
WILDPASTEI GRATIS

Geldig van 2 november tot 15 november 2017

Actie enkel geldig bij afgifte van de bon, 
max. 1 bon per klant

Slagerij Traiteur Johan & Inge - Ertvelde

1 PORTIE HUTSEPOT
GRATIS

Geldig van 2 december tot 15 december 2017

Actie enkel geldig bij afgifte van de bon, 
max. 1 bon per klant

Slagerij Traiteur Johan & Inge - Ertvelde


