Voor de masterchefs en hobbykoks selecteren we dagvers vlees
van topkwaliteit.
Lekker en eenvoudig te bereiden.
Al ons vlees wordt met de meeste zorg vers versneden.

Bestellingen plaatsen:
Vóór kerstmis doorgeven voor 17 december
Vóór nieuwjaar doorgeven voor 27 december

• Van het Wit Blauw ras uit Vlaanderen: Rosbief, chateaubriand, tong,
endvogel, filet puur, entrecote, ossenstaart, tournedos, cote à l’os,
carpaccio puur rundsvlees (tijdig te bestellen).
• Buitenlands rundvlees: Kobe, Aberdeen black Angus, Limousin,
Holstein, Schotse Hooglander, Grain vet
• Maine-Anjou

Het vlees wordt ter plaatse gerijpt, en verfijnd door
temperatuur, vochtigheid ventilatie en tijd.
Varkens:
• Duke of Berkshire, Brasvarken,
pata negra mangelica, hoeve Art of Nature.
Kalfs:
• Zwezerik, tong, osso bucco, filet, kotelet,
gebraad, medaillons, fricassee.
• Buitenlands kalfsvlees: Veau sous la mêre
Lams:
• Vers inlands vlees top kwaliteit!
Gevogelte:
• Bresse kip, Mechelse koekoek, Brabantse slowfoodkip, braadkip,
soepkip, piepkuiken, kwartel, Franse duiven, kalkoen, parelhoen,
eend, eendfilet.
Konijn:
• Vers konijn, konijnenbillen, konijnenfilet.
Wild assortiment:
• Hertenkalfsfilet, hertenkalfstournedos, fazant (hen), fazantenfilet,
haas, (hele, per stuk), hazenrug, vers wildragout.
• Vers hert en everzwijn (filet, gebraad, ragout)
Top kwaliteit uit Ardennen!
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• Wit Blauw (18 dagen droog gerijpt)
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Tijdens de drukke feestdagen zijn wij genoodzaakt te werken
volgens onze feestfolder, afwijkingen van bereidingen zijn helaas
niet mogelijk.
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PRAKTISCHE INFO
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VERS VLEES

Bij het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bestelbon met
volgnummer en afhaal uur. Breng deze bestelbon bij het afhalen zeker
mee en tracht het uur te respecteren, dit voor een vlotte werking van
ons atelier. Zo voorkomt u lange wacht tijden. Dank voor uw begrip.
U kan bestellen op 3 manieren:
• In de winkel:
U ontvangt meteen de nodige informatie alsook de bestelbon die u
dient af te geven bij afhaling van uw bestelling.
• Telefonisch:
U kan ons telefonisch bereiken op het nummer: 03/666.83.45
U dient echter na uw telefonische bestelling een bewijs af te halen in
onze slagerij, dit ter controle.
Dit bewijs dient u mee te nemen bij afhaling.
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• Per mail:
Ons mailadres: slagerij.bernaerts@telenet.be
Indien u bestelt via mail, zal u na het doorsturen van uw bestelling
een volgnummer ontvangen.
Gelieve uw volgnummer zorgvuldig bij te houden. Dit nummer dient
ter bevestiging van uw bestelling.
(hebt u GEEN MAIL ontvangen, DAN IS UW BESTELLING NIET
GEREGISTREERD; dit kan echter enkele dagen in beslag nemen)

ALLE BESTELLINGEN DIENEN AFGEHAALD
TE WORDEN OP HET EINDE VAN ROGGEBOS
(zijstraat van Foxemaatstraat)

KOEN EN ZIJN VOLLEDIG TEAM DANKEN U VOOR HET VERTROUWEN
EN WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN
SPETTEREND EINDEJAAR.
VEEL PLEZIER MET HET SAMENSTELLEN VAN UW FEESTMENU!
Onze openingsuren tijdens de feestdagen:
Zaterdag 23 en 30 december afhalen tussen 11u30 en 13u30
Zondag 24 en 31 december afhalen tussen 9u00 en 13u00
Bestellingen zijn af te halen ten einde Roggebos,
een zijstraat van Foxemaatstraat.
Maandag 25 december en 1 januari 2018 GESLOTEN.

Winnaar 8 gouden medailles IFFA-concours
DRIEHOEKSTRAAT 26 - KALMTHOUT - TEL en FAX 03.666.83.45 - slagerij.bernaerts@telenet.be

HAPJES

FEESTGERECHTEN

Warme hapjes
• Mini pizza’s
• Mini worstenbroodjes
• Mini bouchées met kip, hesp of garnaal
• Tarteletjes

• Parelhoenfilet met woudweelde in een fijne champagnesaus
• Wildstoverij
• Gevulde kalkoenfilet

Alles is artisanaal bereid en zoals steeds met de grootste zorg in eigen
atelier gemaakt.
TIP: 5 -10 MINUTEN OP 180° C IN EEN VOORVERWARMDE OVEN
ZO ZIJN ZE HEERLIJK WARM!
Koude hapjes
• Piccolini’s
• Olijven
• Zongedroogde tomaatjes
• Zoete pepertjes “Peppadew” met kaas
• Heerlijke feestsalades van het huis
• Groot assortiment Italiaanse Spaanse en huisgemaakte charcuterie
• Tapas bord (min. 4 pers.), olijven, bressaola, mortadella, chorizo,
droge worst, Serranoham, pepadew, ansjovisspiesjes, coppa,
tomaten tapenade.
• Een assortiment van de fijnste delicatessen uit Italië, Spanje en het
beste van onze huisgemaakte charcuterie.

FEESTELIJKE SOEPEN
• Tomatenroomsoep
• Gevogelte velouté
• Consommé van ossenstaart
TIP: DEZE SOEPEN ZIJN GEMAKKELIJK OP TE WARMEN OP EEN
ZACHT VUURTJE. U KAN EVENTUEEL UW SOEP VERRIJKEN MET
ONZE VERSE SOEPBALLETJES (deze zijn apart te bestellen)
1 LITER SOEP IS VOLDOENDE VOOR 3 BORDEN.

VOORGERECHTEN
• Rundscarpaccio*
Een rijkelijk belegd bord met 1ste keus gerijpt rundsfilet, rucola,
pijnboonpitten, balsamicacrème en grof zeezout
• Vitello tonnato*
Een echte Italiaanse klassieker op basis van fijn, rosé gebraden
kalfsvlees. Dit wordt geserveerd op een bord met een heerlijke
saus op basis van tonijn en ansjovis.
• Trio van huisgemaakte wildpaté’s* met garnituur en bijhorende fijne
confituren.
• Verse huisgemaakte garnaalkroketten
• Foie gras
• Verse ganzenlever (om zelf te bakken)
• Vers gevulde vidé (klassiek)
* Al deze gerechtjes worden afgeleverd op een porseleinen bord
Hiervoor rekenen wij een extra waarborg van 3 euro per bord.

FEESTBROOD IN TERRINEVORM , enkel nog af te bakken.
OOK VERKRIJGBAAR: heerlijk sausje voor bij het feestbrood.

SPECIALITEITEN VAN HET HUIS
Ook verkrijgbaar:
• Vol au vent, gemaakt met hoevekippen, verse champignons, balletjes
in een romige saus
TIP: DEZE GERECHTEN DIENEN ENKEL OPGEWARMD TE WORDEN
IN DE OVEN OP 130 à 140° C GEDURENDE +/- 30 à 40 MINUTEN.
(schotel afdekken met alu-folie) VERGEET NIET HALVERWEGE DE
TIJD, EENS IN HET GERECHT TE ROEREN!

AARDAPPELGERECHTEN
• Verse aardappelkroketten voorverpakt in bakjes van 10 en 20 st.

• Verse amandelkroketten
• Huisgemaakte aardappelpuree
• Heerlijke huisgemaakte knolselderpuree op grootmoeders wijze

Voor de durvers, en voor hen die iets feestelijks wensen, hebben we
zoals alle jaren de mooiste kalkoenen en kippen; ontbeend en opgevuld
met een farce van zuiver kalfsvlees, room, truffel, pistachenoten en een
vleugje Madeira. De kalkoen of kip worden zorgvuldig opgebonden
en met spek geserveerd in een ovenschotel. Dus enkel nog in de oven
te steken thuis!
• Gevulde kalkoen van de chef (11-12 pers)
• Gevulde baby kalkoen (8-10 pers)
• Gevulde kip (4-6 pers)
• Gevulde hoevekip (5-7 pers)
• Kalkoenrollade (filet) in een netje
• Gevulde kalkoenrollade
MOGELIJKE OPTIE: U KAN UITERAARD UW VERSE KALKOEN ZELF
OPVULLEN (kalkoen is dan niet ontbeend)

TIP: PER VOLWASSENEN REKENT U +/- 5 KROKETTEN

BIJGERECHTEN
• Verse veenbessen uit eigen werkhuis

• Gepocheerde appeltjes met veenbessen
• Koude groenteschotels: aardappelsla, vers geraspte wortelen,
boontjes en pastasalade.
• Warme groenteschotels: gestoofd witloof, gepocheerde appeltjes,
veenbessen en flageoletboontjes omhuld met gerookt spek.

SAUZEN
KOUDE SAUZEN (verkrijgbaar in potjes van 200 gr.)
Cocktail, tartaar, look, curry, BBQ, en Provençaalse saus
WARME SAUZEN (verkrijgbaar in potjes van 200 gr.)
Peperroomsaus, bearnaise, graanmosterdsaus en
fijne champagnesaus
Ook verkrijgbaar:
• Huisgemaakte bruine fond, kalfsfond, wildfond, lamsfond en
kippenbouillon ideaal als basis van uw sauzen
TIP: DE POTJES MOGEN IN DE MICROGOLF GEPLAATST WORDEN

TIP: U KAN ONZE FEESTELIJKE KALKOENSAUS (per liter)
BESTELLEN VOOR BIJ DE KALKOEN OF KIP
(afwijkingen in gewicht zijn steeds mogelijk,
afhankelijk van de beschikbare verse kalkoen of kip)

GEZELLIG TAFELEN
• Gourmet:
Biefsteak (wit-blauw), kipfilet, kalfslapje, varkenshaasje,
spekrolletjes, kalfsworstje, mini hamburger en mini kaaskroketje.
• Primeur gourmet:
Parelhoenfilet, Duke haasje, hertenfilet, lamsbout gemarineerd,
Aberdeen steak, everzwijn, eendefilet.
Heerlijk met gevulde appeltjes met veenbessen, warme
groenteschotel, amandelkroketjes, en een goede saus (enkel nog
op te warmen!) Kortom een echte topper!
• Steengrill/Tepan Yaki:
Wit/blauw steak, varkenshaasje, Aberdeenburger,
everzwijnworstje, spekrol, kip, Yakitori,everzwijnsteak.
• Junior grill:
Kipfilet, kalfsworstjes, spekrolletjes, en mini-burger.
• Fondue:
Gemengde vleesblokjes (kip, rund, kalf en varkensvlees)
spekrolletjes en gepanneerde balletjes.

