
Wij wensen iedereen fijne, culinaireeindejaarsfeesten!
Johan & Inge

Eindejaar

2019



De volgende generatie staat al klaar!
Bert en Niels, broers voor het leven!



Tapas & antipasti
Tapasschotel Johan & Inge, vanaf 2 personen  € 8,00 pp.
Italiaanse en Spaanse specialiteiten en hun cruditeiten

Meetjeslands wachtbordje, vanaf 2 personen  € 7,00 pp.
Zelfbereide charcuterie uit eigen atelier

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
✶ Lepeltje met rundercarpaccio  € 2.10/stuk

Warme hapjes
✶ Chorizo koekjes van het huis  € 0,45/stuk
✶ Kippenvleugeltjes  € 0,45/stuk
✶ Assortiment warme bladerdeeghapjes  € 1,50/stuk
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✶ Tomatensoep met balletjes  € 3,50/liter
✶ Aspergeroomsoep  € 4,50/liter
✶ Witloofsoep met gebakken beenham  € 4,50/liter
✶ Bospaddenstoelen crèmesoep  € 4,50/liter
✶ Thaise rode currysoep  € 5,00/liter

Soepjes

feestelijk tafelen



✶ 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.
✶ Zalmmootje in bearnaisesaus  € 8,50 pp.

Voorgerechten
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champignonsaus  € 7,20 pp.

✶ Varkenshaasje  
culinaire pepersaus  € 7,95 pp.

✶ Kalkoenmedaillon 
champignonsaus  € 11,50 pp.

✶ Kalfsoester 
bordelaisesaus  € 12,80 pp.

✶ Lamskroontje 
met zijn jus  € 12,80 pp.

✶ Hertenragout  € 7,95 pp.

✶ Parelhoenfilet 
grand-veneursaus  € 9,95 pp.

✶ Fazantfilet 
wildsaus   € 12,90 pp.

✶ Hertenfilet 
bosvruchtensaus  € 12,20 pp.

✶ Kalkoen suprême 
portosaus  € 8.50 pp.

✶ Feestelijk kiprollade 
Philadelphia  € 11,50 pp.

✶ Beenham met saus  € 6,95 pp.

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

Warme koninginnen mengeling   € 4,20 pp.
Wortelen, bloemkool en broccoli

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

Nieuw! Gekruid groenten bouquet   € 4,20 pp.

Groenten

✶ Verse aardappelkroketten  € 0,25/stuk
✶ Gratin dauphinois  € 6,30/kg
✶ Nieuw Gratintaartje witloof  € 2,75/stuk
✶ Nieuw Gratintaartje paprika  € 2,75/stuk
✶ Nieuw Gratintaartje argenteuille  € 2,75/stuk
✶ Aardappelpuree  € 5,45/kg
✶ Appeltjes met veenbessen  € 2,50/stuk
✶ Nieuw Appeltjes granola, veenbes  € 2,50/stuk

Garnituur



gratintaartjes
1. (culinair) korstje
2. (culinair) gegratineerde schotel: au gratin gegratineerd; gratin dauphinois gegratineerd  
    aardappelgerecht
3. elite, neusje van de zalm
4. volgens Johan & Inge: super lekker, vernieuwend, ideaal bij al uw gerechten

Gratin witloof
Gratin patatjes

Witloof
Champignons
€ 2,75/portie

Gratin argenteuille
Gratin patatjes

Beenham
Asperges

Gekookt eitje
€ 2,75/portie

Gratin paprika
Gratin patatjes
Rode paprika

Manchego kaas
Kappertjes

€ 2,75/portie



€ 20,00 pp.

Tomatensoep 
met balletjes

��

Scampi’s 
van de chef

��

Beenham met saus,
koninginnen mengeling  

kroketten of gratin
 

Menu 1
€ 22,00 pp.

Asperge 
roomsoep

��

Carpaccio van rund 
en zijn garnituren 

��

Kalkoennootje portosaus,  
gekruid groenten bouquet, 

kroketten of gratin
 

Menu 2
€ 28,00 pp.

Thaise rode curry
soep

��

Gegratineerde tongrolletjes 
met garnaalsausje

��

Feestelijk kippenrollade
Philadelphia,

koninginnen mengeling, 
kroketten of gratin

Menu 3
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Dessert
Chocomousse  € 3,00/stuk
Tiramisu € 3,00/stuk
Tiramisu speculaas  € 3,00/stuk
Long bar tapaz, 
13 verschillende smaken   € 7,00/stuk



Kalkoen op z'n best
Kalkoen een traditie met kerst 
(vanaf 4 personen)  € 15,25/kg
Onze opgevulde kalkoen met 
een heerlijke kerstvulling.

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

Kinder fondue 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 befaamde 

beenham
Warme beenham à volenté  € 6,95 pp.
Menu warme beenham  € 12,45 pp.
De beenham is niet warm verkrijgbaar 
tijdens de eindejaarsperiode.

Gezellig tafelen



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.

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

Nieuw Lindenbuffet   € 19,95 pp.
Charcuterie uit eigen atelier en kaas met rauwkost, een heerlijke combinatie!
Beenhesp Brasvar, coppa Brasvar, kaantjesworst, zuiders fricandon, 
Spaanse worstjes, rauwe ham en verschillende stukken kaas. 
Aangevuld met rode bietensalade en feta, rucola,  kleine tomaatjes, Griekse pasta, 
assortiment broodjes, mosterd, smout en konfijt.

Onze buffetschotels



Linden
Nieuw 

Voor wie verlekkerd is op 
ambachtelijk bereide charcuterie 

van Johan & Inge én heerlijke kaasje
aangevuld met verse rauwkostsalades,   

 kan rekenen op het Linden Buffet!
   € 19,95 per persoon

     Vanaf 4 personen ontvangt 
	 	 			u	gratis	één	fles	wijn
     rood, wit of rosé 
     naar keuze Buffet



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

Raclette

Hoe gebruik je een raclette toestel?
Plaats het stuk raclette kaas op het apparaat en verwarm het. Ver-
volgens 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.



Kaasplank
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.

Dit overheerlijk brood-
assortiment 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
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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 1/11/2019

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!

Cadeau tip



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

Bestel tijdig
Om alles in goede banen te leiden 
ontvangen wij graag uw bestelling 
voor het kerstfeest voor 20/12. 
Voor oudjaar ontvangen wij graag 
uw bestelling voor 27/12. 

Openingsuren 
feestdagen
Maandag 23/12 en 30/12 open van 8u00 tot 13u00
Dinsdag 24/12 en 31/12 open van 8u00 tot 14u00
Woensdag 25/12 en 1/1 enkel afhalen van bestellingen 
tussen 10u00 en 11u00
Donderdag 26/12 en 2/1 gesloten


