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Om ons 20 jarig bestaan te vieren nodigen wij u uit
op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 november
in de feesttent aan de slagerij
waar we onze eindejaarsfolder voorstellen.
We laten verschillende producten en gerechten
proeven en dit onder het genot van een heerlijk
glaasje wijn. Een gezellig feest om jullie te
bedanken en om de meest culinaire weken
van het eindejaar vrolijk in te zetten.

Feestweekend
Vrijdag 9 november 2018 van 15u tot 20u
Zaterdag 10 november 2018 van 10u tot 17u
Zondag 11 november 2018 van 10u tot 12u

Uitnodiging

2018
20 jaar
Slagerij Traiteur
Johan & Inge

2016
Verhuis naar de
Lindenlaan

2000
De winkel en het atelier
werden volledig
vernieuwd.

1998
Overname van de slagerij in de Molenstraat,
het begin van onze droom.

Geboren

voor het vak
Als kind droomde ik al om beenhouwer
te worden. Inge, mijn vrouw, leerde van
kindsbeen af de kneepjes van het vak in
de voedingszaak van haar ouders. We waren geboren voor het vak! In 1998 was het
eindelijk zover, de tijd was rijp om onze
droom waar te maken.

20 jaar

Slagerij
Traiteur
Johan & Inge

We namen de slagerij in de Molenstraat
over, die gekend was om zijn lekkere
zelfbereide droge worst en zijn gekookte
hammen. Twee jaar later, in 2000, beslisten we om de winkel en het atelier volledig te vernieuwen. Een nieuw atelier met
alle benodigdheden waar onze passie
voor het maken van zelfbereide charcuterie kon groeien. Het begon eerst met het
overnemen van het recept van de droge
worstjes, dan met onze eigen gekookte en
gedroogde ham om 20 jaar later met trots
meer dan 25 verschillende soorten charcuterie uit eigen atelier voor te leggen!
Door onze passie en gedrevenheid willen
we uitsluitend met zuivere, kwaliteitsvolle
ingrediënten werken en passen we daar
waar nodig het recept aan. Zo maken we
sinds enkele jaren onze gekookte en gedroogde ham met de verse hammen van
het gekende “Brasvarken” ras. Een meerwaarde die onze klanten ook van ver buiten Ertvelde weten te appreciëren!

Na verloop van tijd groeide onze slagerij
in de Molenstraat uit tot een echte traiteurzaak met eigen bereide charcuterie
en salades, gerechten, verse soep, dagschotels, vers vlees en zoveel meer. Al
snel werd de toonbank te klein en beseften we dat als we verder zouden
willen groeien, we op zoek moesten
gaan naar een nieuwe pand.
In 2016 kregen we de kans om de winkel te verhuizen naar de Lindenlaan waar
voorheen de Keurslager gevestigd was.
Deze locatie was veel ruimer en meteen
zagen we weer nieuwe opportuniteiten,
namelijk de fascinerende wereld van de
kaas! Voorheen verkochten we ook al
kaas, maar Inge heeft zich tot een ware
kaasmeesteres bijgeschoold waardoor
we nu exclusieve kazen uit binnen- en
buitenland kunnen aanbieden. De kaasschotels vliegen de deur uit.
Na 20 jaar blikken we met heel veel plezier en trots terug op hoe het begon tot
op de dag van vandaag. We hebben onze
droom kunnen waarmaken, maar dit hebben we niet alleen gedaan. Ons personeel heeft mee aan de weg getimmerd
en sinds kort staat onze oudste zoon Niels
mee aan onze zijde in het atelier en de
winkel. Een sterk team die dagdagelijks
haar klanten met de glimlach verwelkomt.
Zonder onze trouwe klanten van hier en
ver buiten Ertvelde hadden we onze
droom niet kunnen waarmaken. Daarom
willen jullie van harte bedanken voor al
die jaren trouw!
Met dank,
Johan & Inge, Niels en alle medewerkers

Ons kalfsvlees
Meer en meer Belgen ontdekken de smaak van een lekker stukje mals en sappig kalfsvlees. Slagerij Johan & Inge
heeft een lange traditie hoog te houden. Zo wordt onze
kalfsfricassee steeds ontdaan van alle pezen en overtollig vet. In combinatie met ons zuiver kalfsgehakt tover je
de lekkerste fricassee op tafel. Heb je weinig tijd, bestel
dan onze kant en klare kalfsfricassee, een echte aanrader.
Onze kalfsschenkel wordt traditioneel gebruikt om osso
bucco te maken. Wil je vitello tonato maken, dan snijden
wij voor u mooie fijne sneetjes kalfsvlees. De kalfsoesters
in bordelaisesaus is een topper die we tevens in ons eindejaarsgamma aanbieden. Zo zie je maar, met kalfsvlees
is het altijd feest!

Wist je dat . . .
Wij onze huisbereide gedroogde ham maken van gekweekte BRASVAR’kens.
BRASVAR varkensvlees heeft een unieke, karaktervolle smaak. De voeding die de
varkens krijgen: aardappelen, draf en maïs, aangevuld met graan, olijfolie en vers
hooi ligt aan de basis van de lekkere smaak.
Onze gedroogde ham is niet enkel lekker als tapa uit het vuistje of op een boterham, maar ze is ook overheerlijk op een raclette schotel. Een aanrader op koude
dagen, waar gezelligheid troef is.

Raclette,
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 groentenassortiment.
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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Culinaire
verwenhapjes
Tapas & antipasti
Tapasschotel Johan & Inge, voor 4 personen
Italiaanse en Spaanse specialiteiten en hun cruditeiten
Meetjeslands wachtbordje, voor 4 personen
Zelfbereide charcuterie uit eigen atelier

€ 32,50/schotel
€ 28,50/schotel

Koude hapjes
Een glaasje Zeebrugse grijze garnalen op een bedje
van bloemkoolmousse
Glaasje tartaar van gerookte zalm
Glaasje vitello tonato
Wrap met Meetjeslandse ham en rucola
Peperkoekje met foie gras
Lepeltje met rundercarpaccio

€ 2,10/stuk
€ 2,10/stuk
€ 2,20/stuk
€ 1,90/stuk
€ 2,10/stuk
€ 2.10/stuk

Warme hapjes
Chorizo koekjes van het huis
Kippenvleugeltjes
Assortiment warme bladerdeeghapjes

€ 0,45/stuk
€ 0,45/stuk
€ 1,50/stuk

Soepen
Tomatensoep met balletjes
Aspergeroomsoep
Witloofsoep met gebakken beenham
Bospaddenstoelen crèmesoep
Thaise rode currysoep

€ 3,50/liter
€ 4,50/liter
€ 4,50/liter
€ 4,50/liter
€ 5,00/liter

Voorgerechten
Vitello tonato
Bordje met Meetjeslandse ham en porto
Carpaccio van rund en zijn garnituren
Gegratineerde tongrolletjes met garnaalsausje
Vispannetje van het huis
Scampi van de chef
Kikkerbilletjes in dragonsaus
Zalmmootje in bearnaisesaus

€ 8,75 pp.
€ 8,00 pp.
€ 8,50 pp.
€ 9,25 pp.
€ 8,30 pp.
€ 8,50 pp.
€ 8,00 pp.
€ 8,50 pp.

Hoofdgerechten
Orloffgebraad met champignonsaus
Varkenshaasje in culinaire pepersaus
Kalkoenmedaillon in champignonsaus
Kalfsoester in bordelaisesaus
Lamskroontje met zijn jus
Hertenragout
Parelhoenfilet in grand-veneursaus
Fazantfilet in wildsaus
Hertenfilet met bosvruchtensaus
Kalkoen suprême in portosaus
Zalmmootje in bearnaisesaus

€ 7,20 pp.
€ 7,95 pp.
€ 11,50 pp.
€ 12,80 pp.
€ 12,80 pp.
€ 7,95 pp.
€ 9,95 pp.
€ 12,90 pp.
€ 12,20 pp.
€ 8.50 pp.
€ 12,50 pp.

Groenten &
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
Gratin dauphinois
Aardappelpuree
Appeltjes met veenbessen
Nieuw! Gewokte wintergroenten

€ 0,25/stuk
€ 6,30/kg
€ 5,45/kg
€ 2,50/stuk
€ 4,20 pp.

Onze feestmenu's
Menu 1
€ 20,00 pp.

Menu 2
€ 22,00 pp.

Menu 3
€ 28,00 pp.

Tomatensoep
met balletjes

Asperge
roomsoep

Bospaddenstoelen
crèmesoep

o

o

o

Vispannetje
van het huis

Scampi’s
van de chef

Zalmmootje in
bearnaisesaus

❧o

❧o

❧o

Wildragout met
seizoensgroenten,
kroketten of gratin

Orloffgebraad met
seizoensgroenten,
kroketten of gratin

Kalfsoester in
bordelaisesaus met
seizoensgroenten,
kroketten
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Gezellig tafelen
Fondue
De meest malse stukjes vlees en kleurrijke gehaktpralines

€ 8,95 pp.

Gourmet
Mini panklare gerechtjes, feestelijk geserveerd

€ 9,95 pp.

Teppan yaki
Vlees- en visassortiment met hun marinades

€ 15,40 pp.

Kinderfondue of gourmet
€ 6,80 pp.
Assortiment gehaktballetjes en worstjes, runds- en kippenblokjes
Supplement bij uw gezellig tafel schotels
Koude groenten, sausjes en aardappelen

€ 5,50 pp.

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 v/h huis
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.

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

Dessert
Chocomousse
Tiramisu
Tiramisu speculaas
Long bar tapaz, 13 verschillende smaken

€ 3,00/stuk
€ 3,00/stuk
€ 3,00/stuk
€ 7,00/stuk

Wijn
Montelliana, cuvée Sovrano
€13.00/fles
Een gele kleur met een groene schittering in het glas. Een rijke en
fijne pareling vormen een mooie mousse bij het schenken.
Heerlijk fruitig aroma met overwegend rijp exotisch fruit en een
vleugje rijpe conferencepeer. De aanzet in de mond is vol en rijp
met in de aanzet rijpe conferencepeer aangevuld met exotische
fruitaroma’s en een amandeltoets.
Glera is de nieuwe benaming voor de Prosecco druif. Sinds 2009
heeft de regio Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene het DOCG label
verworven. Om naamsverwarring te vermijden heeft men de
Prosecco druif omgedoopt tot Glera.
L' Ombre Fraîche		
€ 8,05/fles
l'Ombre Fraîche ofwel 'koele schaduw' is een witte wijn afkomstig
uit één van de oudste wijngebieden van Frankrijk; Gaillac.
Deze bijzondere wijn is vervaardigd uit druiven van Muscadelle,
Loin de l'Oeil en Sauvignon Blanc. In het glas oogt deze lichtgeel
met groene reflecties. In de neus delicate en bloemige aroma's.
Op de tong mooie frisse en levendige zuren met hints van appel,
perzik en een vleugje citrusfruit, heerlijk droog met in de afdronk
een kruidige toets. Er heerst een mooi evenwicht tussen alcohol
en zuurtegraad, een heerlijke combinatie van frisheid en kracht.
Cuvée des Drilles
€ 8,05/fles
Unieke assemblage van Duras, Braucol (Fer Servadou) en Gamay
druiven. In de neus vooral expressieve aroma's van zwart en rood
kersenfruit, framboos en kruidige tonen. In de mond zwarte bessen of
cassis fruit met kruidige toets. Deze Cuvée des Drilles heeft een volle
aanzet, soepele tannines en een sappige afdronk. De wijn krijgt een
opvoeding gedurende 6 tot 8 maanden op eik en is een echt drinkplezier.
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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 19/12 en voor Nieuwjaar 26/12.
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 22/12 en 29/12 open van 8u00 tot 17u00
Zondag 23/12 en 30/12 gesloten, wij bereiden met veel zorg jouw feestdis!
Maandag 24/12 en 31/12 open van 8u00 tot 16u00
Dinsdag 25/12 en 1/1 enkel afhalen van bestellingen tussen 10u00 en 11u00
Woensdag 2/1 gesloten
Johan & Inge, Niels & Bert en het vol ledige 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 2018

Italiaans buffet

Vanaf 10 pers. € 21,95 pp.
Rundercarpaccio



Vitello Tonato



Tomaat mozzarella



Gerookte zalm



Pasta pesto



Pasta scampi



Italiaanse ham met meloen



Italiaanse fijne vleeswaren



Pastrami rucula



Kipcarpaccio



Broodjes & boter
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Hutsepot
al geproefd?

Hier
de h komt
erfst
!
Zelfbereide hutsepot boordevol verse groentjes en
lekker veel vlees. De ideale "energie-booster"
om de koude dagen door te komen!
Verkrijgbaar vanaf 1 november.

HEKS’NKAAS® is een heerlijke smeerdip voor elk moment
van de dag. Bruist waar je borrelt, piekt waar je dipt. Smaakt
naar meer, elke keer weer. In de keuken, bij feestjes en op
toast of brood.
De grootste succesfactor van HEKS’NKAAS is de versheid
van peterselie, prei, knoflook en echte roomkaas.

Suggesties
Als dip bij knapperige groentjes, chipjes of broodstengels
Als ingrediënt voor heerlijke aperitiefhapjes
Op een broodje voor een verrassende lunch

Scan met je Joyn-app en
ontvang leuke beloningen
Bij Slagerij Johan en Inge verwennen we onze klanten al eens
graag. Bij elk bezoek aan onze zaak scan je de Joyn-applicatie of
-klantenkaart op de iPad. De gespaarde punten mag je ruilen voor
verschillende leuke voordelen:

•
•
•
•
•

100 gram préparé of kipsalade naar keuze
150 gram fricandon of Frans gebraad
1 kg gehakt of worst
1 kg varkensgebraad of €10 korting
Fondue of gourmet voor 4 personen

Laat je een e-mailadres achter, dan geniet je van extra beloningen
en kortingen. Wat dacht je van een extra cadeautje op je
verjaardag?!
P.S.: de klantenkaart van Joyn kan je
gebruiken bij verschillende handelaars in de
buurt. Ontdek ze allemaal in de Joyn-app of
op de website (www.joyn.be).

Download de Joyn-app

Promo

Promo

250G HERTENRAGOUT
GRATIS

GOUDA SCHIJF
2+2 GRATIS

Geldig van 9/11 tot 15/11/2018

Geldig van 16/11 tot 22/11/2018

Actie enkel geldig bij afgifte van de bon,
max. 1 bon per klant
Slagerij Traiteur Johan & Inge - Ertvelde

Actie enkel geldig bij afgifte van de bon,
max. 1 bon per klant
Slagerij Traiteur Johan & Inge - Ertvelde

Promo

Promo

150G HUISBEREIDE
SMEERPATÉ GRATIS

150G GEROOSTERDE
BEENHAMSALADE GRATIS

Geldig van 23/11 tot 29/11/2018

Geldig van 30/11 tot 6/12/2018

Actie enkel geldig bij afgifte van de bon,
max. 1 bon per klant
Slagerij Traiteur Johan & Inge - Ertvelde

Actie enkel geldig bij afgifte van de bon,
max. 1 bon per klant
Slagerij Traiteur Johan & Inge - Ertvelde

Prettige
eindejaarsfe
esten

!

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

