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VERSVLEES

Voor de masterchefs en hobbykoks selecteren we dagvers vlees  
van topkwaliteit.Al ons vlees wordt met de meeste zorg in eigen  
atelier versversneden.

Runds
• Wit Blauw (18 dagen droog gerijpt in eigendroogkamers)

• Vanhet 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: Aberdeen black Angus, Limousin, 
Lakenvelder, Blaarkop

Onsvlees wordt ter plaatsegerijpt en verfijnd door  
temperatuur, vochtigheidventilatie en tijd.

Varkens: Team BernaertsTeam Bernaerts

BESTELLEN

Wild assortiment:
• Fazant (suprème van fazant), grijspoot patrijs, wilde eend  
haas (hele, per stuk), hazenrug, versewildragout van 
hert & everzwijn

Ontvangtu GEEN MAIL met bevestiging&volgnummer  
DAN IS UW BESTELLING (nog) NIET VERWERKT!

ALLE BESTELLINGEN DIENEN  AFGEHAALD 
TE WORDENACHTERAAN  OP HET EINDE 

VANROGGEBOS
(zijstraat vanFoxemaatstraat)

   
  

  

  

 

 

        

        

      
     
    

        
     
       
         
         
    
 

Varkens:

• Ardeens prairie varken,Brasvarken,
HoeveArt  of  Nature.

Kalfs:

• Zwezerik, tong, osso bucco, filet, kotelet,
gebraad, medaillons,  fricassee.

Lams:
• Vers inlands vleestopkwaliteit!

Gevogelte:
• Braadkip, Bresse, Noir  de Bourgogne & Suprème 
Noir  deBourgogne, Brabantse  slow-foodkip

• Bosduif & Franseduif

• Kalkoen,parelhoen&  eend  in  zijn  geheel 
Eendenfilet, suprèmeparelhoen

Wild  assortiment:

  

14 Gouden & 4 Zilveren medailles IFFA 2019

In tegenstelling tot de voorgaande jaren zullen we een 
beperkt aantal bestellingen kunnen aanvaarden.

Tijdens deze eindejaarsperiode zullen wij u met een iets 
kleiner team van dienst  zijn.

Team Bernaerts dankt u voor uw begrip!
  Tijdig bestellen is aangewezen.

  TEAM BERNAERTS  DANKT U  VOOR HET 
VERTROUWEN &  WENSEN U ALVASTPRETTIGE

FEESTDAGEN.

Enkel afhalen zaterdag 24/12  | Winkel gesloten op 22 & 23/12 

Enkel afhalen zaterdag 31/12  | Winkel gesloten op 29/12 & 30/12 

Winkel telkens open op dinsdag & woensdag

Gelieve  uw  volgnummer  zorgvuldig  te bewaren,
deze  hebt  u  nodig  bij  het  afhalen.

BELANGRIJKE PRAKTISCHE  INFO

Bestellingen  plaatsen:

=>  Vóór  kerstmis  bestel  ten  laatste  op  17  december

=>  Vóór  nieuwjaar  bestel  ten  laatste  op  27  december

Tijdens  de  drukke  feestperiode  zijn  we met een beperkte 
bezetting genoodzaakt  om te  werken  volgens  onze 
feestfolder. Afwijkingen  zullen helaas  niet  mogelijk  zijn.

Bij  het  plaatsen  van  uw  bestelling  ontvangt  u  steeds
onze  bestelbon  met  uw  volgnummer en  afhaaluur.
Breng  deze  bestelbon  bij  het  afhalen  zeker  mee.
Gelieve  steeds  het  afhaaluur  te  respecteren  aub. 
Dit voor  een  vlotte  werking & het  kunnen  naleven  van  eventuele 
coronamaatregelen.  Dit  voor  iedersveiligheid&om  drukteen  
langewachttijden  te  vermijden. Alvast  bedankt!

• Vers  hert  en  everzwijn  (filet,  gebraad,  ragout)
Topkwaliteit van onzeArdennen

*Wijverkopen  &verwerken  enkel  vers  wild.
Wij zijn steeds afhankelijk van de jacht, mogelijk eventuele  

beperkingen vanwege coronamaatregelen. Ons  aanbod  kan  
beperkt  zal  zijn. Bestel  daarom  zeker  tijdig  uw  wild.

• In dewinkel:
Uontvangt  meteen  de  nodige  informatie  en  bestelbon
met  volgnummer  die  u  zeker  bij  hebt  bij  het  afhalen.

• Telefonisch:
Telefonisch bestellen:  03/666.83.45
Udient  na  uw  telefonische  bestelling  het  bewijs  met volgnummer 
op  te  halen  in  onze  winkel.

Uw  bestelbon  met  volgnummer  is  vereist  bij  afhalen.

• Per mail:  info@slagerijbernaerts.be
Gelieve  voor  uw  bestelling  via  e-mail  ook  onze  bestelbon  te 
gebruiken aub. Voor uw bestelling via mail, zal u na verwerking 
steeds  een  bevestigingsmail  ontvangen  met  uw volgnummer

(opgelet ! Dit  kan  enkele  dagen  in  beslag  nemen)

2022 - 2023



GERECHTEN

HEERLIJK MET ONZE VERSEKROKETJES
(nieuw  recept)

•Verse aardappelkroketten voorverpakt (10 & 20st.)

•Verse amandelkroketten (verpakt per 10st.)

• Huisgemaakte aardappelpuree (240ml)

TIP: 5 -10 MINUTEN OP 180° CIN EEN
VOORVERWARMDE OVEN VOOR HEERLIJK WARMEHAPJES

Koude hapjes
• Heerlijke feestsalades van hethuis
• Tapasbord (assortiment voor min. 4 pers.)

FEESTELIJKE SOEPEN

SPECIALITEITEN VAN HETHUIS

Voor de durvers met feestelijke wensen, hebben we zoals ieder jaar
de mooiste kalkoenen & kippen: ontbeend en opgevuld met onze
farce van zuiver kalfsvlees, room, truffel, pistachenoten en een
vleugje Madeira. Deze worden zorgvuldig opgebonden en met spek
geserveerd in een ovenschotel. Ze hoeven enkel nog in de oven.

TIP: U KAN ONZE FEESTELIJKE KALKOEN SAUS (per liter)  
BESTELLEN VOOR BIJ DE KALKOEN OF KIP

Altijd lekker met onze verse kroketjes  
(afwijkingen in gewicht zijn steeds mogelijk,  TIP: Per volwassenen rekent u +/- 5stks

AARDAPPELGERECHTEN Gelieve steeds het aantal personen te vermelden  !

BIJGERECHTEN

SAUZEN

KOUDE SAUZEN (verkrijgbaar in potjes van 200 gr.)  
Cocktail, tartaar, look, curry, BBQ saus

WARMESAUZEN
Peperroomsaus & bearnaise
Finechampagnesaus&huisgemaaktewildsaus(240ml)

• FeestsoepTomaat (1080ml)
• FeestsoepOssenstaart (1080ml)

TIP: DEZE SOEPEN ZIJN GEMAKKELIJK OP TE WARMEN OP EEN  
ZACHT VUURTJE. U KAN EVENTUEEL UW SOEP VERRIJKENMET

ONZEVERSESOEPBALLETJES (apart te bestellen).
1L soep is voldoende voor 3 borden

VOORGERECHTEN

(afwijkingen in gewicht zijn steeds mogelijk,  
afhankelijk van de beschikbareverse kalkoen of kip)

,

TIP: Per volwassenen rekent u +/- 5stks

Finechampagnesaus&huisgemaaktewildsaus(240ml)

Ook verkrijgbaar:

• Huisgemaakte bruine fond, kalfsfond, wildfond en kippenbouillon  
ideaal als basis van uwsauzen

TIP: DE POTJES MOGEN IN DE MICROGOLF GEPLAATSTWORDEN

€•Trio van huisgemaaktewildpatés*
met garnituur en bijhorende fijne confituren

  

 

 
 
     

                                                  

        

           
  

 
          
         

  

• Foie  gras  demi-cuit
• Verse fois gras omzelf te bakken

Al  deze  gerechtjes  worden  afgeleverdopeenporseleinenbord.
Hiervoor  rekenenwij  eenextrawaarborgvan  €3perbord.

Belangrijk  om  uw  kastickette  bewaren  enbij  het  terugbezorgenaf  te  geven.

•Trio  van  huisgemaaktewildpatés*   

Gerechtenomzelf  af  tewerken(perkilo  te bestellen –  glazen bokaal 1080gr)

• Huisgemaakte  vol  au  vent  (met  hoevekip),  verse 
champignons,  balletjes  en  een  romige  saus

• Kalfsfricassee van het huis
• Huisgemaakt  wildstoofpotje
• Orloff (huisbereid enkel opwarmen)

€28,65/kg
€31,83/kg
€36,82/kg

€29,81/kg

      

  

 

 

  

 

 

• Gevulde  kalkoen  van  de  chef  (4-6  pers)

• Gevulde  hoevekip  van  de  chef  (4-6  pers)

• Kalkoenrollade (filet)

• Gevulde kalkoenrollade van dechef

€37,12/kg
€35,96/kg
€22,24/kg
€38,00/kg

  
  
 

 
  
 

 

  
  

        

 

In tegenstelling tot de voorgaande jaren zullen we een 

beperkt aantal  bestellingen kunnen aanvaarden.

Tijdens deze eindejaarsperiode zullen wij u
  met een iets kleiner team van dienst  zijn.
  Team Bernaerts  dankt u voor uw begrip!

Tijdig bestellen is aangewezen.

• Verse  veenbessen  uit  eigen  werkhuis  (glas  125ml)
  (glas 240ml)

• Gepocheerde appeltjes  met  veenbessen

• Koude groenteschotels (per2  pers):
aardappelsalade, vers geraspte wortelen,koolsalade

• Warme groenteschotels (per 2 pers):gestoofd  witloof,
gepocheerde appeltjes, knolselder, spruitjes, spekjesmix

HAPJES

Warme  hapjes
• Mini  worstenbroodjes
• Mini  bouchées  met  kip,  hesp,  garnaal of  witlof
• Huisgemaakte vleeskroketjes(met zuiver 
rundsvlees)

Met  de  grootste  zorg,  artisanaal  in  eigen  atelier  gemaakt.

€11,58/L
€18,95/L

€13,99p.p.

• Rundscarpaccio*   €11,87p.p.
  Een  rijkelijk  belegd  bord  met  1ste  keus  gerijpt  rundsfilet,  rucola,
  truffelmayonaise, geroosterde hazelnoot,parmezaan

• Vitello  tonnato     €12,96p.p.
  Een  echte  Italiaanse  klassiekerop  basis  van  fijn,  rosé  gebraden

kalfsvlees.  Dit  wordt  geserveerd  op  een  bord  met  een  heerlijke
saus op basis van versetonijn

      €14,98p.p.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren zullen we een
  beperkt aantal  bestellingen kunnen aanvaarden.

Tijdens deze eindejaarsperiode zullen wij u 
met  een iets kleiner team van dienst  zijn.
Team Bernaerts dankt u voor uw begrip.

Tijdig bestellen is aangewezen.

     

 

€1,90st
€1,60st
€2,80st

GEZELLIGTAFELEN

• Primeur  gourmet           €20,74p.p.
  Parelhoenfilet, Bras haasje, hertenfilet, lamsboutgemarineerd,

Aberdeen steak, everzwijn,  eendenfilet.
Optioneel:

Lekker met gevulde appeltjes,veenbessen, warme/koude  
groenteschotel,aardappel-of amandelkroketjes en  

huisgemaaktesauzen.  Kortom  eenechtetopper!

• Gourmet           €17,95p.p.
  Steak (wit-blauw), kipfilet, kalfslapje, varkenshaasje,spekrolletjes,

kalfsworstje, mini hamburger en mini  kaaskroketje.

• Steengrill/Tepanyaki  €18,95p.p.
Wit/blauw steak, varkenshaasje, Aberdeen burger, everzwijn
worstje, spekrol, kip-Yakitori, everzwijnsteak.

• Junior  G  €11,59p.p.
  Kipfilet, kalfsworstjes, spekrolletjes enmini-burger.

• Fondue:            €17,87p.p.
  Gemengde  vleesblokjes  (kip,  rund,  kalf  en  varkensvlees)

spekrolletjes en gepaneerdeballetjes.

€4,19st
€7,93st
€4,50st

€9,20  p.p.

€12,00 p.p.

    
  
  

Onzegourmet,  grill  &fondue  kunnen  aangevuld 
worden met onze bijgerechten (warme/koude 
groenteschotels, onze sausen, verse kroketjes

(aardappel of amandel)

Onze feestfolder, bestelbon + informatie bestellingen, afhaal-
momenten & sluitingsdagen kan je op onze website terugvinden.

De vermelde prijzen zijn indicatief, afhankelijk van onverwachte 
& onvoorziene stijgingen kunnen deze nog wijzigen.


