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In deze folder vindt u voor het ganse jaar lekkere gerechtjes, 
voor feestjes binnen en buiten.

Koude hapjes 
 
Tapas plankje         € 7,50 P.P
(ruim assortiment charcuterie, olijfjes, zongedroogde tomaten, kaas)   
Gegrilde groentjes met mozzarella (lauw)      € 4,00 P.P

Warme hapjes

Gegrild vlees assortimentje       € 7,50 P.P
(mini kippen apero, ribbetjes, scampi en oosterse entrecote)    
Oosters gegrilde entrecote       € 4,00 P.P
Chicken bites         € 2,00 P.P
Lams koteletje         € 1,75 P.P

Dry aged 

Steeds een groot assortiment gerijpt vlees. Vraag er naar aan 1 van onze slagers en wij staan 
u graag te woord. De runderrassen komen steeds uit Europa wat toch niet onbelangrijk is. 

Rassen 

Holstein | Galloway | Blonde A’quitaine | Aubrac | Chianina | Wit blauw | 
Tomahawk | Rib eye | week aanbieding 

Het assortiment verschilt altijd omdat we de tijd van het rijpen moeten respecteren. 
De prijzen verschillen dan weer naargelang de rijping periode 
(u kan ook altijd telefonisch contact opnemen i.v.m. de prijzen)

Rundvlees 
 
Entrecote         € 22,00/kg 
Steak florentine         € 25,00/kg 
Black pepper steak        € 25,00/kg
Gemarineerde steak        € 18,95/kg
Gemarineerde steak extra       € 23,75/kg
Rund saté         € 18,00/kg

Kalfsvlees 

Kalf saté         € 27,95/kg
Italiaanse kalfsentrecote        € 29,95/kg  
Gemarineerde kalfslapjes        € 27,95/kg
Kalf cote a l’os         € 29,95

Varkensvlees 

Varkenshaasje spiesje        € 18,95/kg
Varkensentrecote        € 13,90/kg 
Gemarineerde ribbetjes bereid       € 13,95/kg
Gegaarde vleesribben        € 13,95/kg
Gemarineerd spek        € 9,50/kg
Spekfakkel         € 1,00 stuk
Varkenssaté         € 12,95/kg
Barbecue worsten        € 12,50/kg
Balletjes saté         € 14,50/kg 

Lamsvlees 
 
Lamskroontje         € 38,00/kg
Lamskotelet spiesje        € 38,00/kg
Merguez worstje         € 15,50/kg
Lamskoteletje         € 38,00/kg
Lamsfilet         € 40,00/kg

Kip en kalkoen

Gemarineerde kipfilet        € 14,00/kg
Gemarineerde kipsaté        € 14,50/kg
Kalkoenbrochette        € 16,95/kg 
Kippendrumstick         € 1,50 stuk

burgers 

Hamburger         € 12,45/kg
Entrecote burger        € 15,50/kg
Dry aged burger         € 17,50/kg 
Kippenburger         € 12,80/kg
Spekburger        € 11,95/kg 



Vis en vegetarisch 

Scampi brochette        €29,50/kg
Papillot zalm of kabeljauw        €29,50/kg
Spiesje sint- Jacob vrucht       €42,00/kg
Zalm steaks gemarineerd        €29,50/kg 
Groente brochette        €3,00 stuk
Groentenpappilot        €3,50 stuk 
Groetenburger         €2,00 stuk 

Koude en warme sauzen

Koude sauzen         €8,00/kg
(mayonaise, curry, barbecue, tartaar, look en cocktailsaus)
Warme sauzen         €10,00/kg 
(peper, champignon en bearnaisesaus)

Pakketten 

Menu voor de kleintjes 
Klein hamburgertje, chipolata en spekfakkel €3,75 P.P enkel vlees €6,75 P.P met groentjes 

Pakket budget 
Barbecue worst, hamburger en kippendrumstick €4,50 P.P enkel vlees €10,45 met groentjes 

Top pakket 
hamburger, gemarineerde kipfilet, ribbetjes, gemarineerde steak €10,95 enkel vlees €16,95 met groentjes

Deluxe pakket 
lamskoteletje, kalfsentrecote gemarineerd, kalkoen tournedos, scampi spiesje 2st, 
varkenshaas spiesje 1st, entrecote black peper 100 gr groentepakket gold P.P €16,50 P.P enkel 
vlees €24,50 met groentjes 

Tijdens de zomermaanden varieert onze toog wekelijks met lekkere nieuwe ideetjes!
 Zo heb je altijd iets origineels op de barbecue. Voor u feesten thuis kunnen wij altijd een offerte 
op maat maken. Zo kunnen we de stukken groter laten, hele zalm, grote entrecote… 

Bakservice

• Wij rekenen €30,00/uur aan per chef dat komt bakken.
•  Borden en bestek €1,50 vuil terug mee te geven.

Weetjes 

• Groentjes voor u barbecue ten laatste bestellen woensdag zodat we op tijd onze bestelling kunnen doorgeven.
• Vleesbestellingen kunnen 1 dag van te voren besteld worden.
• Wij verzorgen ook tuin, trouw en communiefeesten 
• Bij onze bakservice aan huis moeten wij een extra 6% btw aanrekenen 

Jaarfolder niet geldig tijdens de feestdagen!!
Buiten barbecue bieden wij ook nog verschillende lekkere alternatieven aan. 

Koude buffetten 

   klassiek buffet      €17,50 P.P 

• Zalm “belle vue”    • Gevulde perzik met tonijn
• Tomaat gevuld met grijze garnaal  • Gevuld eitje 
• Gegaarde kippenboutjes    • Varkensgebraad en rosbief 
• Meloen en Italiaanse ham   • Garnituur van groentjes en fruit 
• Aardappel en pasta salade   • Koude sauzen 
• Franse brood 

   Luxe buffet   €23,50 P.P 

• Tomaat gevuld met grijze garnaal   • Zalm “belle vue”
• Gerookte zalm met sjalotsnippers   • Gevuld eitje 
• Bouillie met honing mosterd dressing en rode ajuin • Kip carpaccio 
• Assortiment tapas     • Tomaat mozzarella 
• Mini kruidenballetjes     • Aspergerolletjes 
• Garnituur van groentjes en fruit    • Aardappelsalade 
• Pasta salade      • Koude sauzen
• Frans brood



  Breugeltafel   €21,50 P.P vanaf 10 personen 

• Beenham dikker gesneden met honing mosterd dressing  • Witte en zwarte pensen 
• Gegaarde kippenboutjes    • Variatie van gedroogde hammen en salami 
• Gehaktballetjes met krieken    • Schotel met koppen en patés
• 2 soorten kazen     • Koude groente garnituur
• Aardappelsalade     • Rijstpap    

  Charcuterieschotel  €9,25 P.P

• Assortiment huisbereide charcuterie 200 gr P.P • Jonge of belegen kaas 
• Kipcurry, vleessalade, prepare   • Afgewerkt met vers fruit

Kaasschotels vanaf 4 personen  
 
Assortiment kazen gegarneerd met notenmix en fruit 200 gr   €7,50 P.P
Assortiment kazen gegarneerd met notenmix en fruit 300 gr   €10,00 P.P

Verrassingsbrood

brood gevuld met mini sandwiches klassiek assortiment   €29,95 stuk
brood gevuld met mini sandwiches deluxe assortiment   €36,95 stuk

tapasplankje vanaf 4 personen.

Assortiment huisbereide, Italiaanse en Spaanse charcuterie. Olijfjes, zongedroogde tomaten 
of aanbod van de dag. €7,50 P.P

Dipgroentjes vanaf 4 personen.

Worteltjes, bloemkool, radijsjes… dipsausje 

Soepen

steeds verschillende soepen te verkrijgen in onze winkel 

voorgerechten warm.

Tongrolletjes met roze pepersaus      €9,95 stuk
Scampi pannetje        €10,25 stuk
Kaaskroketten 2 stuks       €3,5 stuk
Garnaalkroketten 2 stuks       € 8,00 

hoofdgerechten warm.

Varkensgebraad met champignonsaus     €13,00 P.P
Kabeljauwhaasje met witte wijnsaus      €17,00 P.P
Kalkoenfilet met vleesjus       €15,00 P.P
Varkenshaasje met pepersaus      €16,50 P.P

Warme groentjes 

  assortiment seizoensgebonden  groentjes.    €5,50 P.P

Bij de vleesgerechten zitten warme groentjes en een aardappel gerechtje.

Gezellig tafelen 

   Gourmet    €9,50 P.P

chateaubriand | varkenshaasje | kipfilet | kalkoenlapje | slavinkje | 
hamburger | schnitzel | worstje 

   Tepanyaki    €10,75

wok garnituur | gemarineerd steak | gemarineerde varkensmedaillon | 
gemarineerde kipfilet | hamburger | worstje | rundwokje | gemarineerd spekje 

   Tepanyaki met met vis    €17,50 P.P

wok garnituur | sint-Jacobsvruchtje | zalmfilet | gemarineerde kipfilet | 
gemarineerde varkenslapjes | lamskoteletje | hamburgertje | scampi | rundswokje 

   Fondue 

gepaneerde balletjes | 2 stukjes rundvlees | 2 stukjes kipfilet | 2 stukjes varkensvlees | 
Slavinkje | Worstje | Kalfsblokje 

Ook koude groentjes te verkrijgen.



Dorp 42, 2310 Rijkevorsel  •  Tel: 03/314.12.99

info@slagerij-jasperse.be  •  www.slagerij-jasperse.be


