
Fondue Schotel 8,50€ p.p.
7 soorten vlees 330 gr p.p.

Rundsvlees - Varkensfilet - 
Kipfilet - Gemarineerde kalkoenfilet - 

2 soorten fondueballetjes - 
Ardeense vinkjes

Gourmet Schotel 8,90€ p.p.
7 soorten vlees 350 gr p.p.
Rundsbiefstuk - Varkensfilet - 

Gemarineerd spek - Gemarineerde kip
Ardeense vink & minihamburgers -

Gourmetworstjes

Gourmet de Luxe/
Steengrill 9,50€ p.p.
7 soorten vlees 350 gr p.p.

Rundsbiefstuk - Gemarineerde varkensfilet - 
Gemarineerde kipfilet - 

Gemarineerd spek - Gemarineerde saté’s - 
Lamskotelet & Gourmetworst

Teppanyaki 9,90€ p.p.
7 soorten vlees 350 gr p.p.
Rundsbiefstuk - Varkensfilet - 

Gemarineerde kipfilet
Scampi’s - Worstjes - Zalmfilet - 

Gemarineerde saté’s

Wildgourmet 12,90€ p.p.
350 gr p.p.

Eendenfilet - Fazantfilet - Hertenfilet - 
Mechelse koekoek - Kalkoen - 

Everzwijn - Lamsfilet

Groentenschotels 5,90€ p.p.
Gemaakt van verse groenten

Pastasalade - Aardappelsalade - 
Tomaten - Geraspte wortelen - Komkommer 

- Slamix - Vier seizoenssalade

Sauzen: cocktail, curry, tartaar, bbq, look, 
zigeuner, ...   Schotels vanaf 2 pers.

FeestfolderBestel 4 dagen 
vooraf!

K O U D  B U F F E T
17€ p.p. (min. 6 pers.)

Hespenrolletjes met asperges 
Gevulde tomaat garnaal - Gevuld eitje 
Rosbief en/of gebraad - Kippeboutjes 

Gekookte zalm, gerookte zalm of 
forel (met meerprijs) - Groentenassortiment 

Aardappel- en pastasalade
 Dessert, Saus en broodjes

Zo kunnen wij de meeste zorgen 
besteden aan uw bestelling. 

Voor vragen en inlichtingen kan 
u steeds bij ons terecht

T. 03 295 67 63   F. 03 295 79 36
E. topslager-quirijnenpemen@proximus.be

Bij afwezigheid: 0473 297 095
Mocht onze ploeg getroffen worden door corona, 

behouden we het recht de bestellingen te annuleren.

www.slagerij-wuustwezel.be

Guido gezellelaan 3

2990 Wuustwezel

Guido gezellelaan 3  -  2990 Wuustwezel

Prettige feestdagen!
Vanwege

Frank, Renild, Dré 
en medewerkers

O P E N I N G S U R E N  T I J D E N S 

D E  F E E S T D A G E N
Do.  24/12/2020  08u00 - 16u00

Vrij.  25/12/2020 (enkel bestellingen)  10u00 - 11u30

Za.  26/12/2020 (2e kerstdag)  08u30 - 13u00

Za.  27/12/2020   08u00 - 12u00

Do.  31/12/2020  08u00 - 16u00

Vrij.  01/02/2021  gesloten

Za.  02/02/2021  gesloten

Zo.  03/02/2021  gesloten

Ma.  04/01/2021          gewone openingsuren



Vlees- en visschotels 
kant en klaar.

GRATIS  
5 st. Kroketten per persoon

• Kalkoenfilets met peper- of champignonroomsaus  
  9,50€ p.p
 Zacht gegaarde sneetjes kalkoenfilet gecombineerd 
 met romige peper- of champignonsaus

• Varkenshaasje met peper- of champignonroomsaus 
  9,90€ p.p
 Sappig varkenshaasje verseden in nootjes en over-
 goten met romige peper- of champignonsaus

• Varkenshaasje gevuld met champignons in 
 kruidensaus 10,50€ p.p
 Sappig varkenshaasje gevuld met gebakken 
 champignons en spek met heerlijke kruidensaus 

• Gevulde kalkoenfilet met sinaasappelsaus 
  10,50€ p.p
 Kalkoenfilet gevuld met kippengehakt, mandarijntjes 
 en overgoten met fijne sinaasappelsaus 

• Hertenragout met spekblokjes 10,90€ p.p
 Een heerlijk mals hertsenstoofpotje in donkere rode 
 wijnsaus met spekblokjes

• Tongrolletjes in kreeftensaus 12,90€ p.p
 Tongrolletjes in fijne nantua kreeftensaus afgewerkt 
 met cognac, room en roze garnalen

• Scampi’s in rode pepersaus 13,20€ p.p
 Reuze scampi’s in licht pittige getomateerde roomsaus

• Stoofpotje van kalkoen 8,50€ p.p
 Malse, sappige stukjes kalkoen in saus gevuld met 
 paprika en champignons

Peper- en champignonsaus 
ook apart verkrijgbaar

Warme groentenschotels kant & klaar 
5,95€ p.p.

Gekarameliseerd witloof - Wortelen en erwten - 
Boontjes in een jasje van gerookt spek - 

Bloemkool en brocoliroosjes met roomsaus

Wild en gevogelte vers verkrijgbaar 
(4 dagen vooraf bestellen)

Hertenfilet, hertenragout, fazant, fazantfilet, 
everzwijnfilet, kwartels, wilde eend, wild konijn, 

eendenborstfilet, parelhoen, parelhoenfilet, 
hazenfilet, hazenrug.

Aperitiefhapjes
Mini worstenbroodjes 0,90€ st.

Mini Pizza  0,90€ st.

Mini vidée  0,90€ st.

Mini vidée met garnalen  0,90€ st.

Mini vidée kaas-ham  0,90€ st.

Voorgerechten
Verse kaaskroketten  1,60€ st.
Verse garnaalkroketten  3,80€ st.
St. Jacobsschelp  7,50€ st.

Soepen
Tomatensoep met balletjes  4,20€ liter
Aspergeroomsoep  4,20€ liter
Boschampignonsoep met verse 
champignonss  4,80€ liter

Aardappelgratin  7,50€ kilo
Verse Kroketten  0,30€ st.
Amandelkroketten  0,35€ st.

Desserten
Rijstpap  1,95€ st.
Chocomousse  1,95€ st.
Tiramisu  2,50€ st.

Ook hebben we een zeer 

uitgebreid assortiment 

vers vlees dat dagelijks 

wordt aangevoerd!

V O O R D E E L M E N U
3 stuks aperitiefhapjes p.p.

Soep naar keuze:
Tomatensoep met balletjes

Aspergeroomsoep
Boschampignonsroomsoep met 

verse bospaddestoelen

Vleesgerechten naar keuze
Visgerechten naar keuze +2€p.p.

(zie linkerkolom)
met saus naar keuze

5 verse aardappelkroketten p.p.
Warme groentenschotel

met bloemkool en brocoli in witte saus, 
gegratineerd witloof, boontjes met spek, 

wortelen en erwten

Dessert naar keuze

Dit alles voor maar

20,80€p.p.


