KEUZE VOOR IEDERS
SMAAK EN BUDGET

HANDIGE
SUGGESTIEMENU’S

“Samen het leven
vieren, op elke
mogelijke manier.
Dat is de boodschap
voor de toekomst”

“Stukje bij beetje kruipt ook het jaar 2022 weer naar zijn einde toe. Het
jaar waar we langzamerhand opnieuw naar het ‘normaal’ terug konden
keren. Hoog tijd dus om de verloren tijd samen weer in te halen en
elkaar opnieuw dichtbij te hebben, samen rond de tafel te gaan zitten
Kaaistraat 3 . B-8800 Roeselare
051 69 49 69 . info@slagerijdries.be

zonder beperkingen, ... Kortom, om het weer op en top gezellig te
maken. En ook het voorjaar van 2023 kondigt zich goed aan.”

www.slagerijdries.be
“Hoewel we er ons allemaal nog eens van bewust zijn geworden dat
we zorgzaam moeten omgaan met onze dierbaren, onze financiële
middelen, onze wereld en energie, moeten we blijven geloven in
tekst slagerij dries
foto’s grf, istock, slagerij dries,
fotografie bart de clercq

positiviteit. Samen het leven vieren, op elke mogelijke manier. Dat
moet de boodschap zijn voor de toekomst. En uiteraard hoort daar ook
iets lekkers bij. Samen tafelen, werkt nog steeds verbindend. Daarom
geven we je in dit magazine heel graag de nodige tools om er iets
ongelooflijks en memorabel van te maken. Blader gerust verder en laat

Belangrijk

per jaar. Daarom zijn de folderprijzen

Ook wij worden de laatste tijd helaas

recente prijzen zijn steeds terug te

meer en meer geconfronteerd met

vinden op onze website. Aarzel ook niet

stijgende prijzen van onder andere vers

om ons te contacteren bij twijfel. Alvast

vlees en vis. Dit soms meerdere keren

bedankt voor jullie begrip!

de prijzen op het moment van het
maken van deze folder. De meest
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je verrassen en inspireren. Veel plezier en smakelijk eten!”
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Je bestelling doorgeven...
Bestellen kan bij ons op verschillende manieren. De makkelijkste manier
is via de webshop. Verder kan er ook per mail, ter plaatse of telefonisch
besteld worden.
LET WEL! Bestellingen voor het eindejaar (Kerstmis en Nieuwjaar) nemen we
NIET meer telefonisch aan. Dit om onnodige misverstanden te vermijden. Wil
je extra uitleg? Dan kun je uiteraard nog even een belletje geven.

DE VOORDELEN VAN BESTELLEN VIA DE WEBSHOP?
•
•

Openingsuren tijdens het jaar
MAANDAG - VRIJDAG	

07:00 - 13:00 / 14:00 - 18:30

DINSDAG			gesloten
ZATERDAG			

07:00 - 18:30

ZON- & FEESTDAGEN	

08:00 - 12:30

Openingsuren tijdens de feestperiode

Bestellen gaat supermakkelijk en heel vlot. Je hoeft ook geen onnodige

VRIJDAG 23 & 30 DECEMBER	

gesloten wegens voorbereiding

verplaatsing naar de winkel te maken. En het kan 24/7!

ZATERDAG 24 & 31 DECEMBER	

open van 8 tot 16u

Je krijgt een mooie blik op ons assortiment en tijdens het bestelproces

					afhaal tussen 12 en 16u

helpt de webshop je op weg.
•

Na het bestellen krijg je een duidelijke en overzichtelijke

ZONDAG 25 DECEMBER		

bevestigingsmail. Op die manier kun je alles mooi nakijken en weet je

& ZONDAG 1 JANUARI		

enkel afhaal van 10 tot 11u30

meteen ook dat je bestelling is opgenomen. Bovendien heb je zo ook
onmiddellijk je bestelnummer.

MAANDAG 2 JANUARI T.E.M.

gesloten

DONDERDAG 5 JANUARI

WANNEER BESTELLEN?
Om u zo goed mogelijk te biedenen, vragen we om uw bestelling tijdig
door te geven. Voor en na de feestperiode is dit twee dagen op voorhand.
Tijdens de feestperiode hanteren wij in principe volgende data: ten laatste 19
DECEMBER voor kerst en ten laatste 26 DECEMBER voor oudejaar/nieuwjaar.
MAAR! We houden ons wel aan het principe van VOL = VOL. Een te groot
volume zou leiden tot kwaliteitsverlies, en dat willen we uiteraard niet. Bestel

Vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk om voor de feestperiode losse
charcuterie te bestellen via de webshop. Wil je toch nog lekkers? Kom dan
gerust langs in de winkel!

WEBSHOP.SLAGERIJDRIES.BE
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daarom tijdig genoeg!

Uit de oven of frituurpan
scampi panko { 10 stuks }

€ 12 /doos

MINI-kaaskroketten { 12 stuks }

€ 12 /doos

MINI-grijze garnaalkroketten { 12 stuks }

€ 15 /doos

MINI-beenhouwers bitterballen { 12 stuks }

€ 10 /doos

apérowraps met cheddar, mozzarella
& spicy kruidenmix { 3 stuks }

€ 7 /doos

bruscetta met geitenkaas & vijg { 6 stuks }

€ 7,50 /doos

gebakken kippenboutjes { 13 stuks }

Op en top van start
met het aperitief
‘Eten is een goed begin: het ene beetje brengt het ander in.’ Zo gaat het
spreekwoord. En daar is niets van gelogen. Een evenwichtige start zorgt
voor de ijsbreker in het gesprek én wekt de grotere honger op naar meer.
Ook daar hebben we zowel de oplossing voor een natje én een droogje.

Mix & share
met tapas
Onze tapasplanken combineren de beste, huisgemaakte soorten vleeswaren en
lokale kazen met mediterraanse specialiteiten. Allemaal mooi gepresenteerd op een
robuuste plank. Snel zijn is de boodschap, want het aantal planken is beperkt!
sopressa . Italiaanse chorizo . walnotenkaas
Brokkeloud Roeselare . coppa canal . lomo
3sjes . crackers met zeezout en zwarte
peper . zongedroogde tomaatjes &
olijven . grillworst . tapenade van
oude kaas . groene pesto . pur pork

€/plank
47

Groot

{ 6 - 8 pers. }

Klein

€/plank
37

{ 4 - 5 pers. }
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€ 9 /doos

Een warme schaal vol lekkers
Tapasplanken staan nogal dikwijls gelijk aan koude charcuterie en
bijhorende kazen. Heel lekker allemaal, maar soms is het ook gewoon
leuk om iets warms bij de hand te hebben, zonder dat het om echte geserveerde
hapjes gaat. Zeg hallo tegen onze warme ‘Butchero’ tapasschotels!

Omdat we er echt van houden om jullie te blijven verrassen, gaan we
steeds op zoek naar nieuwigheden, variaties of uitbreidingen op ons
huidige assortiment. Zo kwamen daar onlangs nog de Sharing Table, de
Doe-Het-Zelf Pizzabox en de 3sjes Mini Burgertjes de Luxe bij (zie pagina
25). Maar ook onze tapas kreeg Luxe-versie en voor de kaasliefhebbers

Een warme tapasschotel is niet zomaar wat hapjes in de oven gooien en klaar. Het biedt
een mooi assortiment aan lekkernijen en huisgemaakte dipsauzen. Gewoon rustig in de
oven laten opwaren en klaar! Op die manier plaats je heel wat smakelijk fingerfood op
de (salon)tafel waar iedereen zichzelf kan bedienen. De schalen zijn er in twee versies: of

hebben we ook een racletteschotel. Ontdek ze hier alletwee!

je gaat voor de full-option BUTCHERO of je kiest voor de NACHO-versie. Ook uitermate
geschikt om gewoon voor de televisie te chillen op vrijdagavond!

Tapas met een
luxueus randje
Variatie op onze klassieke tapasplanken.
{ 5 tot 7 personen }
gebakken scampi . batoentjes
tapenade . crackers met zeezout en
zwarte peper . butcheroham . chorizo
twee soorten wraps . venkelsalami
peppadew . grillworst . 3sjes
Roeselaarse kaas . pur porc

€ 58
/schotel

€ 58
/schotel

Haal de
skipiste in huis

Een echte warme Butchero ‘kaasfondue
| 7 |

hoofdmaaltijd voor vier personen.
Assortiment warme en koude
vleeswaren (koude charcuterie,
breughelspek, ...), warme gegrilde
groentjes, gebakken krieltjes, gesmolten
kaasfondue (Groendal-kaas en witte
wijn). Incl. warmhoudtoestel.

Butchero

/schotel

/schotel

€ 28

€ 48

ruime hoeveelheid nacho’s

apérowraps met cheddar, mozzarella

. bbq grillworst . gemarineerde

en spicy kruidenmix . gemarineerde

kippenboutjes . huisgemaakte

kippenboutjes . kruidige gehaktballetjes

warme bbq-saus

. nacho’s . bbq grillworst . witte pens
met spek en kaas . mini worstenbroodjes
. gelakte spareribs . huisgemaakte
warme bbq-saus

Neem gerust contact met ons op bij vragen over de allergenen.
Bij deze schotels is tevens de huur van een warmhoudtoestel inbegrepen
in de prijs. Bij afhaal wordt wel € 30 euro waarborg gevraagd.
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meets raclette’-schotel die dient als

Nacho

Creatief met vers vlees
Wie in de keuken zelf graag aan de slag gaat met een stukje vlees, is bij

ons aan het juiste adres. Ons assortiment bestaat uit verschillende stukken
vlees van topkwaliteit. Vind je desondanks jouw favoriete stukje niet
terug in de lijst? Dan gaan we graag, samen met jou, op zoek naar een
volwaardig alternatief of bekijken we wat we kunnen bestellen.

lende

Côte à l’os

€ 26 /kg

{entrecôte}

lende
{entrecôtE}

rund

€ 26 /kg
filet pur

€ 45 /kg

kalf

€ 32 /kg

filet pur

€ 45 /kg

kalfsgebraad {heup}

€ 28 /kg

rosbief {filet mignon,

zwezeriken {van het hart}

€ 55 /kg

zachtste stuk van de heup}

€ 26 /kg

blanquette {stoofvlees}

€ 15 /kg

zijkantje {specialiteit! extra
mals, ongeveer 700 gram/st.}

€ 30 /kg

* al ons varkensvlees is ons eigen

verse rundstong

€ 9,5 /kg

‘duroc de roulers’. Dit is een
kruising van Duroc en Belgisch
landvarken en wordt gekweekt

stoofvlees

€ 14 /kg

door de vader en zus van Dries.

varken

kroontjes

€ 45 /kg
bout

€ 22 /kg

lam

€ 19 /kg

opgevuld varkenshaasje
{boursinkaas & nootjes}

ragout

€ 20 /kg

€ 20 /kg

Opgelet !
Om de versheid van al onze producten te
kunnen garanderen, hebben wij niet standaard
alles op stock. Vraag ons daarom zeker naar de
beschikbaarheid of de eventuele besteltermijnen.

vers varkensgebraad

€ 13 /kg

roeselaars gebraad
{licht gezouten}

€ 15 /kg

wangetjes {ontvliesd}

€ 15 /kg
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varkenshaasje

Het plezier van een koude schotel
Onze koude vlees- & visbuffetten
zijn de ideale oplossing voor wie

Nu de bladeren stilletjes naar beneden dwarrelen van de bomen, ontluikt er een

geen zin heeft in gesukkel met

nieuwe periode voor onze ogen: het wildseizoen. Fazanten, everzwijnen, hazen en nog

verlengsnoeren of grilltoestellen.

veel meer echte natuursoorten hebben zich een hele tijd kunnen voeden met het beste
wat de natuur te bieden heeft. Iets wat de smaak alleen maar ten goede komt.

koude vlees- & visschotel
{vanaf 4 pers. - € 22/pers.}
Het lekkerste uit ons huisgemaakt
charcuterieassortiment en het
lekkerste uit de Noordzee.

duo van gebakken en gerookte
Schotse zalm . tomatengarnituur met
grijze garnaal . scampistaartje met
zongedroogd tomaatje . gebakken
tongrol . gegrilde gamba . gerookte
makreel met peper

Ons assortiment herbergt
nog heel wat andere schotels
en planken. Let wel! Om
praktische redenen zijn
onderstaande soorten
NIET verkrijgbaar tussen
20 december en 3 januari.

kaasplank als
hoofdgerecht

beenham met witte asperge . fruitbrochet

{vanaf 4 pers. - € 14/pers.}

geroosterde kippenbout . gebakken

een fijne selectie van 10 soorten

rosbief . grillbacon . Parijzerworst

kazen, gaande van zacht tot

salami zonder look . kipfilet maison

hard, 2 soorten confituur,

Duroc de Roulers gebraad

hoeveboter en fruit

bijhorende groenten- en
sauzenassortiment

Kippen

Duif

Kwartels

Haas

kwartels {per 2 stuks}

per 10 stuks {ong. 130 gr per stuk },

verse piepkuikens {poussin}

verse Kwartels, opgevulde

Parelhoen

op z’n geheel, filet met vel

(Wilde) Eend

bouten, eend op z’n geheel, borst
met vel, wilde eendenfilet {10 st.} ,
wilde eend op z’n geheel

Fazant

haantje vers {800 gr - 1 kg}, hen vers

Breughelplank

{4 pers. - € 48/plank}
{6 pers. - € 72/plank}

traditionele en huisgemaakte
charcuterie die perfect past bij
verschillende soorten brood

roeselaarse plank
{4 pers. - € 52/plank}
{6 pers. - € 78/plank}

een plank vol Roeselaarse
charcuterie- en
kaasspecialiteiten om op te
peuzelen met een heerlijk
stukje brood

duivenjong

op z’n geheel, rug met been, filet
hazenbil {per stuk}, stoofvlees

Everzwijn

filet, ragout, ragout van de bout

Hert

filet, ragout, ragout van de bout,
biefstuk
Om geen onnodige voorraad te
moeten aanleggen, vragen we

{600 gr - 1 kg}, filet met vel {per 5

de wildspecialiteiten minimum 3

stuks}

dagen op voorhand te bestellen.
Prijzen zijn afhankelijk van het
dagaanbod. Informeer gerust bij
ons voor richtprijzen.
WILDSEIZOEN
van 15/10 tot 15/02
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Terug naar de natuur met
een overheerlijk stukje wild

Hapjes naar ieders smaak
Naast onze aperitiefhapjes bieden we ook een ruim assortiment aan koude en warme
hapjes. En ook aan onze vegetarische vrienden is gedacht! LET WEL! Om praktische
redenen vragen we wel om deze hapjes telkens voor minimum 2 personen te bestellen.

koud
Quinoa met rode biet,
mandarijn, fetakaas & amandel
{veggie}

...................................................... € 3,00

ganache ‘foie van hoevekip’ met
vijg & peperkoek ............................ € 3,50

/st
/st

warm

carpaccio van krottegems
kalfsgebraad met Oud-roeselare,
peer, granaatappel, pijpajuin en
bijpassende dressing................ € 3,50

/st

groentjes ............................................ € 3,50

smeerworst, licht pikant) en

West-

Vlaamse manchego .................... € 3,00

fijngesneden sint-jacobsvrucht
met een marinade van fijne

risotto met nduja (Italiaanse

/st

/st

pladijs met zoete aardappel,
kreeftensaus en een crunch van
chorizo .................................................. € 3,50

/st

Rond de feesttafel

De eindejaarsperiode is traditioneel een moment om familie en vrienden
nog eens (extra) voorop te plaatsen. Gezellig rond een feesttafel met
daarop allerlei lekkere zaken. Van hapjes over soepen en voorgerechten
tot hoofdgerechten, wij hebben je vanalles te bieden. Veel plezier met het
maken van je keuze! Uiteraard staan we je graag bij met tips en info.

charlotte-aardappel en
kruidenboter .................................. € 3,50

/st

karnemelkhapje met charlotteaardappel en groendal spécialkaas {veggie} ......................................... € 3,00

/st

winterse melanzane met
knolselder, aubergine, tomaat,
puntpakrika en cheddar-kaas
{veggie}

..................................................... € 3,00

/st
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karnemelkhapje met garnaal,

Voorgerechten om bij weg te smelten
Na de hapjes gaan we in één trek verder naar met de voorgerechten. De ideale
overgang naar de plat de résistance en andere lekkernijen. Deze voorgerechten worden
telkens geserveerd met een bijpassend tafelbroodje. Ook hier vragen we om praktische
redenen om de voorgerechten telkens voor minimum 2 personen te bestellen.

koud

Hallo kroket !
Liever een lekkere kroket als
voorgerecht? Dat kan zeker!

carpaccio ‘classic’ van belgisch
witblauw met broodje........... € 7,00

/st

oosterse tartaar van tonijn met
fijne groentjes ...... € 9,00

/st

Kaaskroketten met oud
roeselare (per 6). ..... €

9,00 /doos

garnaalkroketten met grijze
garnalen (per 6). ..... €

18,00 /doos

Soepen
Feestelijke soepen, incl. garnituren
honingtomaatsoep met
abdijkaas ................................. € 5 /liter

warm

pompoen- & wortelsoep met
zachte curry & geroosterde

visserspannetje ‘royale’ met zalm,
incl. broodje... ..... € 10,00

/st

broodcroutons {veggie} ....... € 9,00

crème van boschampignons met
‘kiss my... nuts’-vermout & krokante

portobello met boschampignons,
spinazie, geitenkaas en verse

pompoenpitten ..................... € 6 /liter

/st

varkenswang van ‘duroc de

spekjes ....................................... € 6 /liter

Genoeg opgewarmd! Nu ben je klaar voor het

vlees

echte werk! Net als bij al onze gerechten, gaan
we ook bij de hoofdgerechten steeds op zoek
naar lokale producten en delicatessen.

stoofpotje van haas met zilverui, worteltjes en
gebakken spekjes ........................ € 16,00

/pers.

Bij alle hoofdgerechten

licht gepekeld varkenshaasje in een verfijnd
sausje met peperkoek . ...... € 18,00

zijn warme groentjes en

/pers.

een aardappelbereiding

krottegems kalfsvlees met cognacsaus, parijse
champignons en panchetta 	...... .

€
......20,00 /pers.

filet van hoevekip in druivensaus ...... € 16,00

(verse frietjes of
kroketten) inbegrepen.
Ook gratin (+ € 1,00) is

/pers.

mogelijk.

filet van hertenkalf in een verfijnde
wildroomsaus ................................ € 25,00

/pers.

vis
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kabeljauw, mooie meid en garnalen.

Een feestmaal vol
lokale lekkernijen

visserspannetje ‘royale’ met zalm, kabeljauw,
mooie meid en grijze garnaal  	...... .

€
......18,00

roulers’ met Rodenbach Alexander,

/pers.

knolselder, boschampignons &

zalmfilet met kruidenkorst in heuvellandse

amandel ....................... € 9,00

witte wijnsaus .............................. € 20,00

/st

/pers.

Wat staat er
op het menu?
Een keuze maken is niet altijd makkelijk of evident. Je wil de
perfecte afwisseling tussen warm en koud, tussen vlees en vis of
je hebt geen ervaring met vegetarische alternatieven. Dan kunnen
we je hier zeker helpen. Speciaal voor jou stelden we enkele
suggestiemenu’s op. Dat maakt de keuze, aangepast aan je eigen
smaak of budget, meteen al wat gemakkelijker.

| 17 |

| 18 |

* Bij al onze menu’s is een
assortiment warme groentjes
inbegrepen en krijg je de keuze
tussen aardappelgratin en
kroketjes {8 /p.p.}

Menu ‘Classic’

€ 36

/persoon

Menu ‘Luxe’

€ 46

/persoon

quinoa met rode biet, mandarijn, fetakaas & amandel

fijngesneden Sint-Jacobsvrucht met marinade van fijne groentjes

karnemelkhapje met garnaal, Charlotte-aardappel en kruidenboter

risotto met nduja (Italiaanse, licht pikante, smeerworst) en West-Vlaamse manchego

risotto met nduja (Italiaanse, licht pikante, smeerworst) en West-Vlaamse manchego

karnemelkhapje met garnaal, Charlotte-aardappel en kruidenboter

honingtomatensoepje met abdijkaas {als hapje}

crème van boschampignons ‘Kiss my...nuts’-vermout en krokante spekjes {als hapje}

carpaccio van Belgisch Witblauw rund ‘classic’ met bijhorend broodje

Oosterse tartaar van tonijn met fijne groentjes
OF
visserspannetje ‘Royale’ met zalm, kabeljauw, mooie meid en grijze garnaal

licht gepekeld varkenshaasje in een verfijnd sausje met peperkoek
+ warme groentjes en aardappelbereiding

filet van hertenkalf in een verfijne wildroomsaus
+ warme groentjes en aardappelbereiding

Menu ‘Premium’

€ 41

/persoon

ganache ‘foie van hoevekip’ met vijg en peperkoek
carpaccio van Krottegems kalfsgebraad met Oud-Roeselare,

Menu ‘Veggie’

€ 36

/persoon

quinoa met rode biet, mandarijn, fetakaas & amandel

peer, granaatappel, pijpajuin en bijpassende dressing
karnemelkhapje met Charlotte-aardappel en Groendal Spéciale
pladijs met zoete aardappel, kreeftensaus en crunch van chorizo
pompoen-wortelsoep met zachte curry en geroosterde pompoenpitten {als hapje}

tomaat, puntpaprika en cheddar
pompoen-wortelsoep met zachte curry en geroosterde pompoenpitten {als hapje}

Oosterse tartaar van tonijn met fijne groentjes
portobello met boschampignons, spinazie, geitenkaas en verse broodcroutons
Krottegems kalfsvlees in cognacsaus met Parijse champignon en panchetta
+ warme groentjes en aardappelbereiding

ravioli met spinazie, ricotta, witloof en saus van Oud-Roeselare
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winterse melanzane met knolselder, aubergine,

Elk op zijn eigen
manier gebakken
Dé favoriet der favorieten tijdens de feestdagen bij heel wat
Belgen blijft nog altijd de grillschotel. Gourmet, teppan yaki,
fondue, ... het blijft een plezante manier om samen rond de tafel
te zitten. Elk neemt wat hij of zij wil en bakt het op de manier die

Gourmet
een mooie mix van gekruid
en gemarineerd vlees met
gehaktbereidingen

€ 12
/persoon

{zonder groentjes
en sauzen}

rumsteak . varkenshaasje . kippenfilet
orloffrollade . chipolata . gehaktstaafje
chefburger . spekburger . kaasburger

voor hem of haar het best lijkt. Lekker makkelijk toch?

eitje met spek

Kindergourmet
een mooie mix van gekruid en
gemarineerd vlees en
gehakbereidingen op kindermaat

kippenfilet . orloffrollade . chipolata
kaasburger . gehaktstaafje . eitje met spek

€/kind6

{zonder groentjes
en sauzen}

een mooie mix van gekruid en
gemarineerd vlees, gehaktbereidingen
en een paar extraatjes

€ 14
/persoon

{zonder groentjes
en sauzen}

rumsteak . kalfslapje . lamskotelet
varkenshaasje . ardeense kippenfilet
chipolata . gekruide beenham
chefburger . kaasburger
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Steengrill

Fondue

Wildgourmet

kleine blokjes gemarineerd vlees

€ 20

en een paar extraatjes

het wildaanbod op je bord

/persoon

om in fondueolie te bakken

kippenblokjes . gekruide beenham

{zonder groentjes
en sauzen}

chipolata . spekvinkje . fondueballetjes

Voor de wildgourmet gaan we
creatief aan de slag met het
aanbod van de dag. Dat kan wel
wat variëren. Per persoon mag je

{zonder groentjes
en sauzen}

€ 13

/persoon

een mooie seizoensmix van

rekenen op een tiental stukjes vlees.
Denk maar aan hert, everzwijn,

rundsblokjes . varkensblokjes

parelhoen, fazant, eend, haas,
hertengehaktstaafje, hamburgertje
van hertengehakt, spekburger, ...

grillworst . kippenboutje

Bovendien geven de portobello’s
het geheel een extra herfsttoets.

* naar wens kunnen ook extra fondueballetjes voorzien worden (€ 10 /kg)

Teppan yaki

koude groenten (8 soorten) .... €

5,00 /pers.

huisgemaakte mayonaise en een warme
grand veneur wildsaus ............... €

1,50 /pers.

een mooie mix van gekruid en
gemarineerd vlees, gecombineerd
met verrassende visbereidingen
rumsteak . kalfslapje . chipolata
lamskotelet . varkenshaasje
ardeense kippenfilet
zalmhaasje . spies van coquille

€ 16

/persoon

{zonder groentjes
en sauzen}

scampibrochette . tongrolletje

groentenassortiment en/of bijhorende sauzen. Ook onze
bakaardappeltjes zijn perfect te bakken op de grillplaat.
assortiment groenten (8 soorten)	 ..... .

€ 5,00 /pers.

assortiment groenten (8 soorten) en sauzen
(grillsaus, tartaar en béarnaise)	 ..... .
bakaardappelen................................... €

€
.....6,50 /pers.

2,00 /pers.
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Wie dat wenst, kan bij zijn grillschotel ook kiezen voor een

Verrassingsbroodjes
Mini witte en bruine broodjes, belegd met een assortiment van onze
huisbereide charcuterie en bijhorende groenten ..... € 1,50

/stuk

LET OP! Deze broodjes zijn NIET te verkrijgen tussen 20 december en 3 januari.

Eerder stelden we je al onze Tapasplank De Luxe en de

miniburgertjes

Butchero Raclette/Fondue-schotel voor. Maar daar stopt het
niet voor ons! Ook de 3sjes Mini Burgertjes de Luxe, de Doe-HetZelf Pizzabox, de Sharing Table en het Walking Dinner menu bij.

•

•

bijhorende broodjes

•

huisgemaakte
grillsaus

gemarineerde zalm ‘Gravad Lax’

•

steak tartaar met garnituren

•

charcuterie: venkelsalami en
Italiaanse kruidenham

•

tomaat-mozzarellasalade

•

ciabatta met bijhorende pesto’s

•

quinoa met kip, puntpaprika

pizza
box
wij geven je alle ingrediënten, jij
maakt je eigen pizza!
{ voor een 6-tal personen }

€ 60/pakket.

& fetakaas
•

parelcouscous met gerookte ham en
meloen

•

huisgemaakt pizzadeeg met verse
gist, zeezout en olijfolie

•

deegrol en bloem om de
pizzabodems uit te rollen

•

pizzasaus ‘Think Tomato’

•

vlees- en kaasbeleg: beenham,
Italiaanse salami, Spaanse chorizo,
West-Vlaamse manchego,

Rollie’s eitjes

•

plakjes

tapasplank mini

•

ganache ‘foie van hoevekip’ met
vijg en peperkoek

•

carpaccio van Krottegems
kalfsvlees

•

fijngesneden Sint-Jacobsvrucht
met fijne groentjes

•

Pompoen/wortelsoep met zachte
curry

•

risotto met nduja en West-Vlaamse

geroosterde
ajuintjes
sla, tomaat,
komkommer
en wortel

pladijs met zoete aardappel,
kreeftensaus en crunchy chorizo

•

smeltkaas

•

•

karnemelkhapje met garnaal en
kruidenboter

•

grijze garnaalkroket

•

varkenswang van ‘Duroc
de Roulers’ met knolselder,
boschampignon en amandel

Klinken op een geslaagde avond

Begin 2020 zag onze eigen huisrum ‘El Butchero’ het levenslicht. Sindsdien is deze
al een echt begrip geworden in Roeselare. En ook in de bereidingen in de slagerij
duikt deze publiekslieveling hier en daar wel al eens op.
Wie de Instagram- en
Facebookpagina’s van El Butchero
volgt, heeft zeker ook al onze
cocktailsuggesties zien voorbij komen.
Denk maar aan de classics Rum-Cola,
Mojito of de Daiquiri Framboise.

Moerduiveltje en mozzarella

@el_butchero_rum

•

toppings: ananas en tomatenblokjes

/elbutcherorum

•

heerlijke pizzakruiden
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NIET beschikbaar
tussen 23/12 en 5/1

•

•

dinner

manchego

ketchup

doe-het-zelf

walking

€ 40/pers.

•

en smokey

€ 20/pers.
•

4 soorten burgertjes (60g) per persoon:
spekburger, entrecôte/spekburger

{ Verkrijgbaar vanaf 10 personen }

vanaf 10 personen }

4 of 6 personen }

chefburger, kippenkaasburger,

mix van koude gerechten. Ideaal
voor een receptie, walking
dinner of bedrijfsfeest.

{ verkrijgbaar

{ verkrijgbaar per

de luxe

table

2 soorten wraps (pastrami & kip)

bak je eigen
hamburgers!

€ 50/4 pers.
€ 75/6 pers.

sharing

•

de hele avond hapjes

volg ons

