
Eindejaarsfolder



 

Hapjes
Huisbereide mini ovenhapjes        € 0,65/st
 Mini pizza, vol-au-vent, worstenbrood, viskoekje, kaasrolletje
Gekruide kippenapero        € 0,60/st
Tapas schotel         € 6,50 p.p.
 Assortiment charcuterie, olijfjes, kruidenballetjes, 
 gevulde pepertjes en tomaat mozzarella
Belegde broodjes of  sandwiches       € 1,20/st
Trio visassortiment       € 4,50 p.p.
 Zalmmousse – gerookte makreel – viscocktail 

Koude voorgerechten
Rundcarpaccio op klassieke wijze       € 7,50 p.p.
 Carpaccio van rund – pijnboompitten -  rucola – parmezaan – dressing 
Rundstartaar van de chef         € 8,45 p.p.
 Tartaar – sesamolie – appelkappertjes – mosterd – shiso rood  
Garnaalcocktail         € 8,25 p.p.
 Grijze garnaal – cocktailsaus – rauwkost garnituur 
Foie gras          € 13,25 p.p.
 Foie gras – vijgenkonfijt – rozijnenbrood 
Bordje met wild pasteien en konfijten       € 6,95 p.p.
 Eendenmousse – bosduif  – fazant – uien en veenbessenkonfijt 

Soepen
Boschampignonsoep        € 4,50/l
Tomatenroomsoep         € 3,50/l
Aspergeroomsoep         € 3,50/l 
Kreeftenbisque         € 7,00/l



 

Warme voorgerechten
Kaaskroketten        € 4,50 p.p.
 2 stuks - groentekrans
Garnaalkroketten        € 6,50 p.p.
 2 stuks -  groentekrans – cocktailsaus 
Vispannetje van het huis        € 8,45 p.p.
 Assortiment vis – vissaus 
Sint Jacobsschelp         € 8,45 p.p.
 Schelp – sint jacobsvrucht – vissaus 
Kippenreepjes in wittewijnsaus       € 6,50 p.p.
 Kippenreepjes – wittewijnsaus – prei 
Huisbereide vol-au-vent        € 4,25 p.p.
 Vol-au-vent – 200gr – koekje 
Scampi diabolique         € 7,95 p.p.
 5 scampi – pittig roomsausje 

Hoofdgerechten
Kalkoenfilet gevuld of  natuur       € 15,45 p.p.
 Gevulde kalkoenrollade of  natuur kalkoenfilet – vleesjus – assortiment wintergroentjes 
Varkensgebraad met champignonsaus        € 14,95 p.p.
 Varkensgebraad – huisbereide champignonsaus – assortiment wintergroentjes 
Kalfsmedaillon         € 19,50 p.p.
 Kalfsmedaillon – roze peper saus – assortiment wintergroentjes 
Hertenkalffilet grand veneur        € 21,75 p.p.
 Hertenkalffilet – peertje in rode wijn – wildgarnituur 
Gegaarde fazantfilet met champignonsaus      € 18,25 p.p.
 Fazantfilet – champignonsaus – wildgarnituur 
Varkenshaasje met jagerssaus       € 16,95 p.p. 
 Gegaard varkenshaasje – jagerssaus – wintergroentjes 

Visgerechten 
Kabeljauwhaasje met witte wijnsaus       € 18,25 p.p. 
 Gestoomd kabeljauwhaasje – witte wijnsaus -  wintergroentjes
Vispotje          € 17,25 p.p. 
 Assortiment vis en groentjes 

Onze hoofdgerechten worden steeds geserveerd incl. groentjes en aardappelbereiding naar keuze!!
De gerechten worden in oven en microgolf  bestendige verpakking geleverd!



Huisbereide gerechten per kilogram
Wildstoofpotje        € 15,50/kg
Vol-au-vent        € 11,95/kg
Konijn op grootmoeders wijze       € 21,95/kg
Hertenragout        € 22,95/kg

Bijgerechten 
Wintergroentjes         € 5,50 p.p.
 Gestoofde worteltjes met erwtjes – boontjes in een jasje van spek – 
 gegratineerd tomaatje – spruitjes – gekarameliseerd witloof
Wildgarnituur         € 6,00 p.p.
 Peertje in rode wijn – gestoofd appeltje met veenbessen – gestoofd witloof  – 
 boontjes in een jasje van spek 
Koude groenteschotel       € 5,50 p.p.
 Rauwkostsalade – gemengde salade – tomaat met rode ui – komkommer – 
 pastasalade – aardappelsalade  
Verse kroketjes 10 stuks        € 2,50 
Aardappelpuree         € 7,50/kg
Wortelpuree         € 7,50/kg
Gratinpatatjes         € 7,50/kg
Peertje in rode wijn        € 17,00/kg
Gestoofd appeltje         € 17,00/kg 
Warme sauzen         € 10,00/kg 
 Pepersaus, champignonsaus, sinaasappelsaus, grand veneur, jagerssaus, 
 roze pepersaus, druivensaus
Koude sauzen         € 8,00/kg
 Look, curry, mayonaise, cocktail, tartaar, zigeunersaus, BBQ saus



TOPPER!! Gevulde kalkoen en gevogelte
Gevulde kalkoen classic        € 16,50/kg
 Gevuld met kalfsgehakt, pistachenoten en cognac
Gevulde kalkoen gold        € 22,00/kg
 Gevuld met kalfsgehakt, pistachenoten, truffel, spekjes, cognac, appeltjes en foie gras
Gevulde kwartel         € 22,50/kg
Gevulde parelhoen         € 20,00/st
Gevulde parelhoen         € 20,00/st
Gevulde fazant         € 30,00/st

TOPPER!! Huisbereide ovenham
Gebakken nootham        € 17,50/kg
 Noothammetje afgebakken met honing glaze en vergezeld van mosterdsaus
 vanaf  4 personen 



Gezellig tafelen
Fondue          € 8,95 p.p.
 Steak – varkensblokjes – kippenblokjes – worstje – slavinkje – 
 gekruide balletjes – kalfsblokjes 

Fondue deluxe         € 14,50 p.p.
 Rundsblokjes – varkensblokjes – kippenblokjes – lamsfilet – zalmfilet – 
 scampiblokjes – gekruide balletjes – traag gegaard spek  

Steengrill         € 9,00 p.p.
 Chateaubriand – varkenshaasje – kipfilet – kalkoenlapjes – slavinkje – 
 hamburger – kalfsfilet – schnitzel – chipolata 

Steengrill deluxe         € 15,50 p.p.
 Chateaubriand – varkenshaasje – lamskoteletje – kipkrokant – zalmfilet – 
 scampi – dry aged holstein  – hamburger – chipolata – victoriabaars 

Wildgourmet (vanaf  4 personen)       € 16,50 p.p.
 Hertenkalf  – everzwijn – fazantfilet – brochette van parelhoen – 
 bosduiffilet – hazenrugfilet 

Tepanyaki         € 9,95 p.p.
 Gemarineerde steak – gemarineerd varkensmedaillon -  gemarineerde kipfilet – 
 hamburger – chipolata – gemarineerd spek – rundswokje – gegarneerd met wokgroentjes 

Tepanyaki deluxe (vanaf  4 personen)       € 16,50 p.p.
 Gemarineerde kipfilet – gemarineerde entrecote – gemarineerd spek – hamburger – 
 chipolata – gemarineerde zalmfilet – rundswokje – gemarineerde scampi – 
 gemarineerd lamskoteletje – gegarneerd met wok groentjes  

Kindergourmet         € 4,00 p.p.
 Chipolata – hamburger – slavinkje 

Winterbarbecue         € 18,50 p.p.
 Gemarineerde côte à l’os (4 pers) – hertenkalffilet – bereide ribbetjes – breydelspek – 
 aardappel in schil – erwtjes en worteltjes – witloof  – gegratineerd tomaatje – 
 spruitjes – warme saus naar keuze 



Kaasschotels
Kaasschotel dessert of  voorgerecht 200 gr     € 7,50 p.p.
 Assortiment kazen gegarneerd op houten schotels, afgewerkt met noten en fruit 
Kaasschotel hoofdgerecht 300 gr       € 10,00 p.p.
 Assortiment kazen gegarneerd op houten schotels, afgewerkt met noten en fruit
Mixed schotel         € 10,50 p.p.
 Gemengde schotel kazen en charcuterie 

Verrassingsbrood
Verrassingsbrood        € 28,50/st
 Feestelijk uitgehold verrassingsbrood, gevuld met 25 belegde sandwiches
Verrassingsbrood deluxe         € 34,75/st
 Feestelijk uitgehold verrassingsbrood, gevuld met 25 rijkelijk belegde sandwiches, 
 o.a. brie met honing, gerookte zalm, …

Buffetten
Charcuterieschotel         € 6,50 p.p.
 Eventueel aan te vullen met diverse wildpatés en bijhorende konfijten 
 voor een meerprijs van € 5,95 p.p. 
Koud buffet        € 24,75 p.p. 
 Zalm “Belle vue”, gevulde perzik met tonijn, kippenboutjes, rosbief  en 
 varkensgebraad, tomaat gevuld met grijze garnalen, meloen met gerookte ham, 
 gevuld eitje, assortiment verse groenten en fruit, aardappelsalade, 
 koude sauzen & stokbrood



Dessert

Chocomousse        € 1,55/st
 Plastic potje 

Tiramisu         € 1,95/st
 Plastic potje 

Rijstpap (gesuikerd of  ongesuikerd)      € 1,95/st
 Plastic potje

Assortiment mini glaasjes “Squisito”       € 49,00 / 20st
 Mini glaasjes trio chocolade, mango caramel, framboos amandel, chocolade praliné



Voor de hobbykoks 

Bereide gerechten, vers vlees, dry aged vlees, vis…
- Entrecote 
- Rosbief  
- Filet pur 
- Soepvlees 
- Holstein 
- Galloway
- Black angus 
- Hertenkalf  
- Everzwijn 
- Fazant 
- Duif  
- Kwartel
- Ree
- Eend 
- Wildragout 
- Lamskroon 
- Lamsfilet 
- Lamsragout 
- …



Belangrijke informatie

Om alles vlot en met de meeste zorg te kunnen laten verlopen vragen wij u om rekening te houden 
met enkele praktische zaken:
•	 Bestellingen voor kerstavond en kerstdag: ten laatste op woensdag 20/12
•	 Bestellingen voor oudjaar: ten laatste woensdag 27/12 
•	 Bestellingen na deze datums worden niet meer aangenomen. 

U kan uw bestelling in de winkel of  per mail (info@slagerij-jasperse.be) doorgeven. 
Bestellingen via mail zijn enkel geldig na bevestiging.  

Aangepaste openingstijden

Zaterdag 23/12   8h00 tot 15h00 doorlopend 
Zondag 24/12   8h00 tot 15h00 doorlopend
Maandag 25/12   10h00 tot 11h30 enkel afhaling bestellingen  
Dinsdag 26/12   8h30 tot 12h30 en 13h30 tot 18h00
Woensdag 27/12   8h30 tot 12h30 en 13h30 tot 18h00
Donderdag 28/12  gesloten
Vrijdag 29/12   8h30 tot 12h30 en 13h30 tot 18h00
Zaterdag 30/12   8h00 tot 15h00 doorlopend 
Zondag 31/12   8h00 tot 15h00 doorlopend 
Maandag 1/1   gesloten
Dinsdag 2/1   8h30 tot 12h30
Woensdag 3/1   8h30 tot 12h30
Donderdag 4/1  gesloten



Wij wensen u prettige 
feestdagen 

en een gezond
2018!



Dorp 42, 2310 Rijkevorsel  •  Tel: 03/314.12.99

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


