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17 MAART NATIONALE 
FEESTDAG!

17 maart, feest van den beenhouwer, ja, 
ja dan is Alexander jarig. Dus 16 maart 
krijgt iedere klant een kleine attentie!
Tip: wees er als de kippen bij.

NIEUWS

Energieprijzen blijven stijgen maar bij 
slagerij Jasperse bezien we dit anders. 
Extra promo’s bovenop de bestaande 
promo’s. Wat houdt dit in?
Iedere dag een leuke extra promo tot 
aan het weekend van 7 tot 8 mei want 
dan vieren we ons 5 jarig bestaan!

DE BEURS GAAT OMHOOG EN 
OMLAAG 

Bij slagerij Jasperse gaan we in één 
rechte lijn omhoog: noteer 7 en 8 mei 
2022. Dan zijn we 5 jaar open en dit zou 
nooit gelukt zijn zonder jullie. 
Daarom geven wij leuke prijzen weg, 
zetten we  een barbecue voor de deur 
met hapjes, cava en fruitsap om het 
wachten nog aangenamer te maken en 
nog veel meer. Verdere info volgt nog.

OUDE KOEIEN UIT DE SLOOT
Net zoals in het begin proberen wij ons nog altijd te onderscheiden van de 
supermarkten. Zoals jullie weten zijn er veel bijgekomen maar wat wij zelf doen 
is dan ook enkel bij ons te verkrijgen. 
Wij zijn dan ook  zeer trots op ons huisbereid assortiment. 

Het begint bij het vlees dat we 
voor u uitkiezen en dat proef je. 
Label flamande superkipjes, 
Slagersvarken en Duroc de kempen, 
Rundvlees Belgisch Wit – blauw 
van eigen bodem en onze 
specialere stukken van mijne maat 
Lorenz Swaegers uit Rijkevorsel! 
Beter kan het toch niet worden.

Wij bereiden onze 
- hammen
- boerenhammen
- zouterij, ossen en paardje 
- kookworsten
- mayonaise voor onze slaatjes 

allemaal zelf!!

VRIJE TIJD, DITJES EN DATJES
Vrije tijd kennen ze bij ons niet. Mopje!  Dat zou wel al te gek zijn! 
Wij sluiten 1 week in oktober van 27 oktober tot 3 november. 
Op feestdagen zijn wij gesloten en er komen nog wat brugdagen aan maar deze 
hangen wij op tijd tegen onze raam. 

Wist je dat je aan de Damens een Joyn-klantenkaart kunt vragen om zo te 
sparen voor fantastische prijzen? Nu wel!

VASTE PROMO’S
Geniet van onze dagelijkse promo’s

- Maandag  WORSTEN    3 + 1 GRATIS
- Dinsdag  BURGERS   3 + 1 GRATIS
- Woensdag  GEHAKT   750gr + 250 GRATIS
- Donderdag gesloten
- Vrijdag   VINKEN   3 + 1 GRATIS 
- Zaterdag  FRIKANDELLEN  1KG + 500GR GRATIS 
- Zondag  SPAGHETTISAUS   750gr + 250 GRATIS
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THE HOME TEAM 

Ik wil ook zeker mijn team, en dat houdt ook al onze studentjes in, heel 
hard bedanken!! 
Zonder jullie allemaal zou ik niet staan waar ik nu sta!
Thanks!

DE KLANTJES

Dikke merci allemaal! Ik ben jullie allemaal heel dankbaar.
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WEEKPROMO’S IN MAART

7 maart t.e.m. 13 maart 
- Maandag    GRILLWORSTEN     10 euro/kg
- Dinsdag    NATUURHAM      3 sneden + 2 sneden GRATIS
- Woensdag   STEAK 1STE KEUZE     19,95 euro/kg
- Vrijdag    DIKKE WORSTEN     2 + 2 GRATIS 
- Zaterdag    STOOFVLEES      1kg + 500gr GRATIS

14 maart t.e.m. 20 maart
- Maandag    STEAKSALADE     100gr + 100gr GRATIS 
- Dinsdag    GYROS       750gr + 250gr GRATIS
- Woensdag   Iedere klant krijgt EEN GRATIS ATTENTIE voor mijn verjaardag
- Vrijdag    KAASWORSTEN      2 + 2 GRATIS
- Zaterdag    STOOFVLEES      1kg + 500gr GRATIS

21 maart t.e.m. 27 maart
- Maandag    BEULINGEN      2 + 2 GRATIS
- Dinsdag    KIP CURRY     100gr + 100gr GRATIS
- Woensdag   PASTRAMI      100gr + 100 gr GRATIS
- Vrijdag    KALKOENGEBRAAD MET VLEESJUS  14 euro/kg 
- Zaterdag    SCHNITZELS      2 + 1 GRATIS 

DE BBQ LONKT 

De temperaturen zullen stijgen met 1 van onze bakkers achter jullie barbecue. 
De folder kan u in de winkel bemachtigen en wij komen zelfs bakken aan huis. 
Vraag informatie in de slagerij.

SAVE THE DATE

APERO PLANKJES VANAF 2 PERSONEN
Vleesplank € 9,95 pp
Huisbereide charcuterie met Grissini en olijfolie

Tapasplank  € 9,95 pp
Huisbereide charcuterie, tomaat abdij Westmalle, olijfjes, 
ansjovis, peppadew, kaasblokjes, Grissini en dipje 

STARTERS
Fakkelbroodjes  € 2,80 st 
Kaasworst spiesje TOPPER!!  € 8,00 pb
Ribbetjes gelakt  € 8,00 pb

BUFFET
Luxebuffet € 23,50 pp
Tomaat gevuld met garnalen, gerookte zalm met sjalotsnippers,
bouillie met honing mosterd dressing en rode ui, kip carpaccio, 
gevuld eitje, assortiment tapas, tomaat mozzarella, mini kruidenballetjes, 
hespenrolletjes met asperges (wit of groen) (seizoen), aardappelsalade, 
pastasalade, koude sauzen, tapasplankje,assortiment broodjes 

PAKKETTEN
Deluxe  € 15,00 pp
Scampispiesje, steak, lamskoteletje of gemarineerde kipfilet,
kaasworstje, ribbetje, Fleur de sel burger, 
(Kleinere porties. Pakket is zonder groentjes) 

Fijnproever  € 14,50 pp
Zalmsteakje, barbecueworst, hamburger, haasjes spiesje,
rundsaté, kipsaté
(Kleinere porties. Pakket is zonder groentjes) 

Butchers pakket 2 personen € 65,00 
Dry aged côte à l’os selectie van de dag, kruidenboter,
warme saus naar keuze (pepersaus, bearnaisesaus of champignon),
½ lamsrack 
(Pakket is zonder groentjes) 

Kids  € 9,95 pp
Burger, worst, spekfakkel

Groentepakket  € 6,95 pp
Aardappelsalade, pastasalade, rauwkostsalade,
komkommer, tomaten, worteltjes, salade maison 

APART TE VERKRIJGEN
Aardappelsalade  € 10,50/kg
Pastasalade  € 14,00/kg
Italiaanse pastasalade  € 17,95/kg
Gebakken krieltjes  €   9,95/kg 

RUND
Entrecôte  € 23,50/kg
Gemarineerde steak  € 23,50/kg
Fleur de Sel burger  € 17,25/kg
Entrecôte burger  € 17,25/kg
Rundsaté  € 20,95/kg
Hamburger  € 14,50/kg 

VARKENS DUROC DE KEMPEN EN SLAGERS VARKEN
Barbecueworst  € 14,50/kg
Kaasworst  € 16,95/kg
Haasjes spiesje  € 20,50/kg 
Varkensentrecôte  € 15,50/kg 
Spek  € 12,50/kg 
Saté  € 14,50/kg
Ribbetjes  € 13,95/kg 

KIP LABEL FLAMANDE
Gemarineerde kipfilet  € 15,50/kg 
Kipsaté  € 15,95/kg
Kalkoenbrochette  € 18,50/kg 

VIS
Scampispiesje  € 4,00 st
Duo zalm en kabeljauw  € 29,95/kg 

DRY AGED VLEES
Wij werken voornamelijk met Holstein côte à l’os maar er ligt altijd een 
mooi assortiment gerijpt vlees in onze cellen. Hiervoor kunt u beste de 
gepaste uitleg vragen aan 1 van onze beenhouwers.

SCHOTELS
Gourmet  € 9,50 PP
Steakje, worstje, cordon bleu, hamburger, kipje, spekvinkje,
varkenshaasje, schnitzel, kalkoensteak

Butchers secret  € 17,50 pp
Pepersteak, worstje, cordon bleu, dry aged entrecôte, 
varkenshaasje, fleur de sel burgertje, lamskoteletje
gepresenteerd op een schouderblad 

Tepanyaki  € 10,75 pp
Gemarineerde steak, gemarineerd kipje, 
gemarineerd varkenshaasje, wokje, 
gemarineerde kalkoenlapje, hamburger, worstje 

Kaasschotel  € 12,50 pp
Assortiment kazen gegarneerd op schotels (300 gr pp)

BBQ-folder
BBQ
AAN
HUIS

MENU’S

Wij kunnen ook aan huis komen bakken 
en dan kan u kiezen uit volgende menuutjes. 

Wij voorzien een totaal pakket met hapjes, een hoofdgerecht 
en een ruime keuze aan vlees. 

We maken altijd nog wel een gepaste offerte op maat. 
Onder de 25 personen nemen wij 

geen barbecues aan op verplaatsing.

Fijnproever menu  € 35,95 pp
Hapjes: Surf and turf, Sint-Jacobsvruchtje met spek, kipsaté

Hoofdgerecht 
Steak afgewerkt met truffelboter, kipsaté, ribbetjes, kaasworstje, 
lamskoteletje, duo zalm en kabeljauw

Groentjes
Groene asperges, gepofte aardappel, aardappelsalade,
pastasalade, herdersalade, gemengde salade, 
tomatensalade, broodassortiment 

Kempen menu   € 25,95 pp
Hapjes: Tapasplankje 

Hoofdgerecht 
Barbecueworst, hamburger, gemarineerde steak, gemarineerde kipfilet 

Groentjes 
Groene asperges, gepofte aardappel, aardappelsalade, pastasalade, 
herdersalade, gemengde salade, tomatensalade, broodassortiment 

BESTELLEN
Om uw bestelling juist te kunnen maken vragen wij 
3 dagen op voorhand te bestellen. 
Dit kan enkel via mail, telefonisch of in de winkel. 
Beslist u toch last-minute een bbq feestje te geven? 
Geen probleem: in de winkel is er nog een groot assortiment 
te verkrijgen!

Slagerij Jasperse
Dorp 42 2310 Rijkevorsel
info@slagerij-jasperse.be

03 314 12 99

7 & 8 MEI 2022


