Feestfolder
2022

Beste klanten,
De feestdagen staan voor de deur. De gezelligste tijd van het jaar waar
lekker eten en klinken op een goed en voorspoedig 2023 niet mag
ontbreken. Ook dit jaar staan we graag met heel ons team voor jullie
klaar. Kies je voor een culinair diner, salon tafelen of een traditioneel
buffet? Bij ons kan je altijd op de beste kwaliteit met een snuifje advies
rekenen.
We wensen jullie alvast een fantastisch eindejaar en danken je voor het
vertrouwen!
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Huisbereide

Soep

Tomatensoep met balletjes
Aspergeroomsoep
Boschampignonsoep
Thaise rode curry soep

€ 5.00/liter
€ 6.00/liter
€ 6.00/liter
€ 6.00/liter

Tapas

Aperitief
Tapasschotel Johan & Inge
vanaf 2 personen
€ 10.00 pp
Warme tapasschotel
vanaf 2 personen
€ 10.00 pp
Warme hapjes assortiment
12 stuks per doos
€ 10.00/doos
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Voorgerechten

Scampi van de chef
Vispannetje van het huis
Carpaccio van rund
Vitello tonato
Trio van wildpasteien
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€ 9.95 pp
€ 12.50 pp
€ 11.00 pp
€ 11.00 pp
€ 9.50 pp

Hoofdgerechten
Beenham met champignon en Provençaalse saus € 9.50 pp
Varkenshaasje in pepersaus
€ 9.95 pp
Kalkoenoester in bordelaise saus
€ 10.95 pp
Kip suprème in portosaus
€ 9.95 pp
Orlof gebraad in champignonsaus
€ 9.50 pp
Wildragout, 300g pp
€ 9.50 pp
Hertenkalf filet in wildsaus
€ 11.95 pp
Parelhoenfilet in fine champagne saus
€ 11.50 pp

Een traditie met Kerst

Bijgerechten
Traditionele warme groenten
gekarameliseerd witloof,
wortelen en
erwtjes en boontjes met
spek
€ 5.50 pp

Groentekrans
ideaal voor bij wild gerechten:
met verschillende
soorten champignons
en vergeten groentjes
€ 5.00 pp

Koude groenten
salade, wortelen, tomaten,
bloemkool, boontjes en komkommer
€ 5.50 pp

Appeltjes met veenbessen
€ 2.95 pp
Verse kroketten
20 stuks per doos
€ 6.50/doos

Opgevulde kalkoen met heerlijke feestvulling,
vanaf 4 personen, geserveerd met een wildsaus
met veenbessen en al dan niet gebakken in ons atelier.

Gratin dauphinois
€ 1.60 pp

€ 17.50/kg

Gebakken aardappelen
€ 1.20 pp
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Onze feestmenu’s

Beenham menu
€ 15.00 pp
Een topper voor
grotere groepen!
Onze huisbereide
beenham van
“brasvarken”.
Keuze uit traditionele
warme groenten of
koude groentjes,
champignonsaus
en Provençaalse saus,
gebakken
krielaardappelen.
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Menu Niels
€ 25.00 pp

Menu Bert
€ 28.00 pp

Tomatensoep
met balletjes

Scampi van de chef

Varkenshaasje
in pepersaus,
traditionele
warme groenten,
kroketjes of gratin.

Thaise rode curry soep

Vitello tonato

Wildragout
met groentekrans,
kroketjes of gratin.

Menu Johan & Inge
€ 30.00 pp
Boschampignonsoep

Vispannetje v/h huis

Hertenkalffilet
in wildsaus,
groentekrans,
kroketjes of gratin
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Salon tafelen
NIEUW!
We hebben voor jullie een nieuwe
formule bedacht!
SALON TAFELEN
Maak het u gemakkelijk en blijf zoveel
mogelijk bij uw gasten in plaats van in
de keuken.
Alles wordt geserveerd op schotels
waar je nog weinig hoeft aan te doen.
Alle gerechten worden geserveerd op
individuele schaaltjes en op
“to schare” borden.
Instructies worden meegegeven op
papier.

Salon tafelen
€ 30.00 pp
Tapas Johan & Inge
Asperge roomsoep
Scampi van de chef
Wildragout met seizoen
groentjes en gratin
Als dessert een kaasplankje
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Gezellig tafelen

Fondue
€ 10.95 pp
De meest malse stukjes vlees en kleurrijke gehaktpralines.

Gourmet
Mini panklare gerechtjes, feestelijk geserveerd.

€ 11.95 pp

Tepan yaki		
Vlees en vis assortiment met hun marinades.

€ 16.50 pp

Kinderfondue of -gourmet
Kippenblokjes, gehaktballetjes en worstjes.

€ 8.00 pp

Supplement
Koude of warme groenten (zie groenten),
gebakken krielaardappelen en
sausje (cocktail, tartaar en zigeunersaus).

€ 8.50 pp

Onze buffetschotels
Fijne vleeswaren buffet
€ 12.70 pp
Gerookte ham met meloen, gekookte ham met asperges, rosbief,
fricandon, varkensroti, salami, perzik met tonijn salade, gebakken
kippenboutje, aardappelen en sausjes.
Vis buffet
€ 18.50 pp
Gebakken gekruide zalm, tomaat garnaal, gerookte zalm, vis mousse,
makreelfilet, forel, sprotfilet en gebakken scampi, aardappelen en sausjes.

Meatlover

Met onze “meatlover” krijg je de kans om
te genieten van een mix van 4 verschillende
soorten vers en gerijpt rundvlees en een
heerlijke entrecote burger. Dit alles wordt
gepresenteerd op een schouderblad
van het rund om de beleving compleet te maken! U krijgt informatie
over het vlees in een overzichtelijke folder.
1 kg puur genot voor de
echte meatlover!
€ 50.00 per schotel
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Meetjeslands breugelbuffet
€ 12.70 pp
Gekookte beenham, rauwe gerookte ham, ovenspek, kaantjes worst,
droge worst, hoofdvlees, witte worst en bloedworst, aardappelen en
sausjes.
Italiaans buffet
Vanaf 5 personen
€ 30.00 pp
Vanaf 10 personen
€ 27.00 pp
Rundercarpaccio, vitello tonato, tomaat mozzarella, gerookte zalm
pasta pesto, pasta scampi, Italiaanse ham met meloen, pastrami rucola,
kip carpaccio en Italiaanse fijne vleeswaren, broodjes en boter.
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Kaasschotels
Kaasplank van het huis
€ 17.50 pp
Onze welgekende heerlijke kaasplank met
kazen uit verschillende landen, geselecteerd
door Inge, onze kaasmeester. Aangevuld
met vers en gedroogd fruit, noten en dadels.
Raclette
€ 18.50 pp
Zwitserse en Oostenrijkse smeltkaas in
1 stuk of in sneetjes naargelang het soort
toestel die men gebruikt. Aangevuld met
zuiderse fijne vleeswaren; coppa, lomo,
pancetta … augurk en ajuintjes,
champignon, tomaatjes en Spaanse look
aardappelen.
Verrassing broodjes
Kleintjes
€ 1.75 per stuk
Grote
€ 3.00 per stuk
Dit overheerlijke broodassortiment past
zowel als aperitief, maaltijd of als tussendoortje. Keuze uit mini of grote broodjes,
belegd met onze huisbereide fijne
vleeswaren en salades. Afgewerkt met sla,
tomaat, wortel en een eitje.
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Bestel tijdig!
Voor Kerst ontvangen wij graag uw bestelling voor 21 december 2022.
Voor nieuwjaar graag voor 28 december 2022.
Openingsuren tijdens de feestdagen
Vrijdag 23/12 en 30/12: open van 8u tot 16 u
Zaterdag 24/12 en 31/12: open van 8u tot 14u
Zondag 25/12 en 1/1: open van 10u tot 11u, enkel afhaal bestellingen
Maandag 2/1: open van 9u tot 16u
Dinsdag 3/1: gesloten

Cadeautip
De Meetjeslandese geschenkdoos is verzameling van al het lekkers
uit de streek; Augustijnpaté, meetjesham, hoofdvlees, droge worst,
mosterd, honing, pralines, confituur, appelsap, koffie,
zuivelproducten en bieren.
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Pure ambacht
uit
Ertvelde!
Slagerij Johan & Inge
Lindelaan 18, 9940 Ertvelde
T. 09 344 58 12
info@slagerij-johaneninge.be
www. slagerij-johaneninge.be
Openingsuren
Maandag 8u-18u
Dinsdag 8u-12u
Woensdag gesloten
Donderdag 8u-18u
Vrijdag 8u -18u
Zaterdag 7.30u -17u
Zondag gesloten

