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NIEUW CONCEPT

SHARING
TABLE
€ 34,00 P.P.
BESCHIKBAAR VANAF 12 PERSONEN

KOUDE GERECHTEN

WARME GERECHTEN

BIJGERECHTEN

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rode kool salade
Kipcurry salade
Tomaten brunoise salade
Platte kaas salade
Gekookte ham
met eitjes en peterselie
Vitello tonato salade
Rauwe ham met meloen
Gemengde veldsalade
Tomaat mozzarella
Tortilla’s met dipsaus
Oude kazendip
Koude sausjes
Wrap met kip
Kaasassortiment
Olijfjes

Pasta pesto met scampi
Pizza hawaï
Seizoenssoepje
Tijgergamba’s
met kruidenboter
• Gebakken kippenvleugeltjes
• Gebakken spekfakkeltjes

Pastasalade
Broodassortiment
Bruschetta’s
Gebakken aardappelen in schil

Good food is
all the sweeter
when shared
with good friends
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Aangevuld met

Al onze buffetten worden
aangevuld met een
groentenbuffet, drie
bijpassende sausjes, pasta- en
aardappelsalade en rijst.

BUFFETTEN
KOUD
VLEESBUFFET

€ 18,25 P.P. [BESTELCODE 8200]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebakken kippenonderbout
Gebakken varkensgebraad Duroc
Gekookte hamrol met asperges
Filet de Sax
Reepje pastei van het seizoen
Sneetje Italiaanse salami
Huisbereid kippenwit
Bokaaltje rillette van het huis
Gepelde tomaat met vleessalade
Huisgedroogde rauwe ham met zoete meloen

GEMENGD
KOUD BUFFET

€ 28,95 P.P. [BESTELCODE 8128]

VLE E S
• Gebakken kippenboutvleugeltje
• Gebakken varkensgebraad Duroc
• Gekookte hamrol met asperges
• Rundsfilet “Stal Blockeel”
• Huisgedroogde rauwe ham
met zoete meloen
• Huisbereid kippenwit
• Sneetje salami 'eigen kweek'
• Rillette van het huis

VIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambachtelijk gerookte forel
Gevuld eitje met krab
Gebakken gamba
Gebakken scampistaartje
Scampi-krabsalade
Gepocheerde zalmfilet
Gerookte heilbot
Tartaar van gerookte zalm
Pralientje van tongrolletje
Wrap met zalm en Philadelphia
Gepelde tomaat gevuld

met grijze garnalen
• Perzik gevuld met tonijn
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VAN A
TOT Z
KIDSBUFFET

€ 12,80 P.P. [BESTELCODE 8203]
Een variatie uit ons charcuterieaanbod waar kinderen dol op zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rolletje gekookte ham
Huisbereid kippenwit
Sneetje salami
Hespenworst
Vleesbrood
Gebakken boulet
Gebakken kippenboutje
Gevuld eitje
Perzik met kipsalade
Surprise ei

SUPERBUFFET

€ 35,50 P.P. [BESTELCODE 8129]

VLE E S
• Rundsfilet “Stal Blockeel”
• Ganzenlever met gekarameliseerde appeltjes
• Huisgedroogde rauwe ham
met zoete meloen
• Schaaltje rucola met runderpastrami
• Sneetje Italiaanse salami
• Gebakken kippenbout en -vleugeltje
• Gekookte hamrol met asperges
• Reepje seizoenspaté
• Bokaaltje rillette van het huis

VIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebakken gamba
Gerookte heilbot
Gerookte makreel met kruiden
Gevuld eitje met krab
Perzik gevuld met tonijn
Pralientje van tongrolletje
Reuzengarnalenspies
Schelp met rivierkreeftjessalade
Gepelde tomaat gevuld met grijze garnalen
Gerookte paling
Wrap met zalm en Philadelphia
Tartaar van gerookte zalm in een Weckpotje

Aangevuld met

U kan dit verder ook aanvullen
met kreeft of oesters (dagprijs).
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GEZELLIG TAFELEN

GOURMET
GOURMET

€ 12,45 P.P. [BESTELCODE 8106]
• Gemarineerd biefstukje met
Hofmeesterboter
• Eierpotje met spek en kaas
• Kippenreepjes op wijze
van de chef
• Hamburger trio: kaasburger,
rundsburger “Stal Blockeel” en
kippenburger
• Lamskotelet Verdure
• Varkens cordon bleu
• Ardeens varkensoestertje
• Varkenshaasje dijonaise
• Mini wit worstje
• Kip "surprise"

GOURMET
GASTRONOOM

€ 23,30 P.P. [BESTELCODE 8205]

Extra
Onze gourmets worden
gepresenteerd op een schotel
met 3 bijpassende sausjes.
Aangezien wij met dagverse
vis werken, vragen wij om
2 dagen op voorhand te
reserveren.

(VERKRIJGBAAR VANAF 4 PERS)
• Filet mignon “Rossini”: steak met
verse ganzenlever
• Kalfstournedos
“Stal Blockeel”
• Duroc d’Olive varkenshaasje
• Lamsfilet Verdure
• Steak “Ardennaise”		
• Dry aged entrecote
• Eendenborstfilet

Uitmuntende keuze

Onze gourmet “Gastronoom” is
eerste keuze vers vlees. Vlees in
zijn puurste vorm, vergezeld van
bijpassende kruiden, marinades
en sausjes.

FEESTGOURMET,
STEENGRILL,
TEPPANYAKI

€ 15,95 P.P. [BESTELCODE 8108]

GOURMET DE LUXE

KINDERGOURMET

(VERKRIJGBAAR VANAF 4 PERS)

• Eierpotje met spek
• Hamburgertrio: kaasburger,
rundsburger “Stal Blockeel” en
kippenburger
• Wit worstje
• Kippenboutje
• Kindersteak
• Kip surprise

€ 17,95 P.P. [BESTELCODE 8204]

(VERKRIJGBAAR VANAF 4 PERS)

• Gemarineerde filet mignon
met Hofmeesterboter

• Gemarineerde filet mignon
met Hofmeesterboter
• Ardeens varkenshaasje
• Eierpotje met spek en kaas
• Zuiderse kippenreepjes
• Kip surprise
• Hamburgertrio: kaasburger,
rundsburger “Stal Blockeel” en
kippenburger
• Toscaanse kalfssteak

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Lamsfilet Verdure
• Gevulde mignonette
met pastrami
• Kruidenworstje

Kip "surprise"
Kipburger
Varkenshaasje dijonaise
Garnaaltjesomelet
Gepaneerde victoriabaars
Gepersilleerde scampi
Visburger
Gerookte zalmmedaillon
Tonijnsteak
Visgyros

• Coquille in jasje van filet de Sax
• Gemarineerd roodbaarsfiletje
+ gratis flesje olijfolie.

€ 6,80 PER KIND [BESTELCODE 8109]
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Extra
Onze fondues worden
gepresenteerd op een schotel
met 3 bijpassende sausjes.
Aangezien wij met dagverse vis
werken, vragen wij om 2 dagen
op voorhand te reserveren.

FONDUE & GOURMET

GEZELLIG TAFELEN

LEKKER BIJ

FONDUE
FONDUE

€ 11,45 P.P. [BESTELCODE 8217]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rundvlees Bourguignon
Gekruid varkensvlees
Gemarineerd kalkoenhaasje
Blokje Gouda met gerookt
spek
Ardeense chipolata
Kippengehaktballetjes
Zwitserse gehaktballetjes
Kruidengehaktballetjes
Chipolata
Mini spekfakkel
Grillworstje

KINDERFONDUE

€ 6,80/ KIND [BESTELCODE 8101]
•
•
•
•
•
•

Assortiment gehaktballetjes
Blokje kaas met spek
Kippenboutje
Wit worstje
Rundsblokjes
Kippenblokjes

FONDUE
GASTRONOOM

€ 17,80 P.P. [BESTELCODE 8206]
(VERKRIJGBAAR VANAF 4 PERS)
•
•
•
•
•

Rundsvlees filet mignon
Kalfsvlees “Stal Blockeel”
Duroc d’Olive varkenshaasje
Kalkoenhaasje		
Lamsfilet Verdure

Uitmuntende keuze

Onze fondue “Gastronoom” is
eerste keuze vers vlees. Vlees in
zijn puurste vorm, vergezeld van
bijpassende kruiden, marinades
en sausjes.

Aanvullen met
KLASSIEKE
GROENTENSCHOTEL

GEMENGDE
SALADEBOL

•
•
•
•
•

Gemengde trendy salade met
bijpassende vinaigrette.

€ 4,45 P.P. [BESTELCODE 8123]
Gemengde salade
Geraspte worteltjes
Bloemkool- & broccolisalade
Tomaten met fijne ui
Verse boontjes met
gekookte eitjes
• Rauwkostsalade

€ 3,95 P.P. [BESTELCODE 8207]

PASTASALADE

€ 3,25 P.P. [BESTELCODE 8114]

KOUDE
AARDAPPELSALADE

€ 2,50 P.P. [BESTELCODE 8115]

ROZEMARIJNAARDAPPELTJES
IN DE SCHIL

€ 2,75 P.P. [BESTELCODE 8122]
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ZOMERS GENIETEN

PAELLA
PAELLA PAN MAISON

PAELLA PAN DE LUXE

PAELLA PAN D’HOMARD

(VERKRIJGBAAR VANAF 4 PERS)

(VERKRIJGBAAR VANAF 4 PERS)

(VERKRIJGBAAR VANAF 4 PERS)

Basmatirijst verrijkt
met mooi assortiment vlees:

Paella Pan De Luxe is de
Paella Pan Maison aangevuld
met een assortiment vis-,
schelp- en schaaldieren:

Paella pan d’homard is een paella
rijstmix aangevuld met een assortiment vis-, schelp- en schaaldieren met
een grote halve kreeft per persoon:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 14,50 P.P. [BESTELCODE 8209]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kippendrumsticks
Chorizo
Kippenfilets
Merguez worstjes
Mini chipolatta’s
Spekfakkels
Gemarineerde spekreepjes
Lamskoteletjes
Witte worstjes
Currysaus

€ 20,50 P.P. [BESTELCODE 8211]

Duo van gekruide scampi
Langoustine
Garnaaltjes
Rivierkreeftjes
Gamba
Calamares
Stukje gepocheerde zalm
Tongrolletje
Gerookte zalmsnippers
Mosselen
Currysaus

Wist je dat

U krijgt dit mee naar huis
in een echte paellapan die
moet worden afgedekt met
aluminiumfolie.

Dit kan bereid worden op een
gasvuur, BBQ of in de
warmeluchtoven.

€ 26,50 P.P. [BESTELCODE 8212]

Duo van gekruide scampi
Langoustine
Garnaaltjes
Rivierkreeftjes
Gamba
Calamares
Stukje gepocheerde zalm
Tongrolletje
Gerookte zalmsnippers
Mosselen
Halve kreeft per persoon
Currysaus

Topper

HUISBEREID MET
VERSE GROENTJES EN
VIS OF VLEES NAAR KEUZE.
EEN CULINAIRE TOPPER!
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AUTHENTIEK

AUTHENTIEK

LEKKER VLAAMS

LEKKER VLAAMS

ABDIJBREUGHELMAAL

bron: www.streekproduct.be

€ 13,80 P.P. [BESTELCODE 8218]

€ 19,50 P.P. [BESTELCODE 8216]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adriaen Brouwer pastei
Ardeense salami
Breydelham
Cnudde bierworst
Droge worstjes
Gebakken Breydelspek
Gebakken koteletreepjes
Gebakken minikippenboutje
Gebakken witte worstjes
Grillworst
Huisgedroogde rauwe ham
Kruidenspek
Liefmans smeerpastei

Met huisgemaakte toppers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mosterdspek
Oudenaardse Breughelkop
Sloeberworstjes
Vleesbrood met uien
Varkensrillette
Vers gehakt
Handgesneden gebakken
beenham
Roereitjes met spek
Enamekaas
Père Joseph
Maredsouskaas
Ruim assortiment zoet-zuur,
mosterd, pickles en smout

Aangevuld met
BROODJESASSORTIMENT

€ 2,95 P.P. [BESTELCODE 8214]

CHARCUTERIEPLANK

DESSERTTIP

€ 3,95 P.P. [BESTELCODE 8325]
• Rijstpap huisbereid met
verse koemelk

OUDENAARDS BREUGHELMAAL
€ 17,50 P.P. [BESTELCODE 8215]
•
•
•
•
•
•
•
•

Adriaen Brouwer pastei
Ardeense salami
Breydelham
Cnudde bierworst
Droge worstjes
Gebakken Breydelspek
Gebakken koteletreepjes
Gebakken mini-

•
•
•
•

kippenboutje
Gebakken witte worstjes
Grillworst
Huisgedroogde rauwe ham
Kruidenspek

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liefmans smeerpastei
Mosterdspek
Oudenaardse Breughelkop
Roereitjes met spek
Sloeberworstjes
Vleesbrood met uien
Varkensrillette
Vers gehakt
Handgesneden gebakken
beenham
• Ruim assortiment zoet-zuur,
mosterd, pickles en smout

•
•
•
•

Gebakken ham
Gedroogde ham
Runderpastrami met rucola
Gebakken beenhamsalade

•
•
•
•

Kippenwit
Fijnkost salami
Pastei
Philadelphia met gerookte
zalm

• 2 soorten seizoenscharcuterie slaatjes

Aangevuld met

PA S SE N D E
G A RN I TU U R :
• Vers fruit
• Konfijten
• Assortiment broodjes
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RONDE VAN
VLAANDEREN BUFFET

SAY CHEESE

KAAS
KAASPLANK
VAN HET HUIS

RACLETTESCHOTEL

€ 16,95 P.P. [BESTELCODE 8102]
Onze kaasschotels worden met zorg
samengesteld uit een uitgelezen assortiment rijpe en f ijne kazen (350gr/p.p.).

Uitmuntende keuze

Al onze kaasschotels worden rijkelijk
afgewerkt met vers en gedroogd
fruit, notenmix, brood, ambachtelijke
confituur, boter en kaasbloempjes.

€ 15,80 P.P. [BESTELCODE 8213]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appenzeller
Franse raclette
Geldergold
Landana met geitenkaas
Landana met kruiden
Maredsous
Zwitserse raclette
Eitje met kaas
Filet d’Ardenne
Gerookte rundsfilet
Pur porc salami
Superano ham
Gerookte Zwarte Woudham
Coppa
Bresaola

Mogelijke aanvulling
BROODJESASSORTIMENT

€ 2,95 P.P. [BESTELCODE 8214]

GEMENGDE
SALADEBOL

€ 3,95 P.P. [BESTELCODE 8207]
• Gemengde trendy salade
met bijpassende vinaigrette.

€ 20,50 P.P. [BESTELCODE 8220]

FLANDRIEN
DESSERTBUFFET

(VERKRIJGBAAR VANAF 4 PERS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ename rauwe ham
Ovengebakken ham
Adriaen Brouwer pastei
Oudenaardse Breughelkop
Bokaaltje huisgemaakte rillette
Droge worstjes Flandrien
Gebakken boerenvleesbrood
Gebakken boerenworst
Sloeberworstjes
Paté met Kwaremontbier
Pastrami Stal Blockeel
Gehaktballetjessalade
Kaasblokjes Flandrien

• Enamekaas
• Horebeekse broodkaas
• Ronde broodjes met smout
en hoeveboter
• Rauwkost kommetje
• Flandrien pastasalade

G RAT IS
Vanaf 4 personen,
1 grote fles Ename blond

€ 8,25 P.P. [BESTELCODE 8221]
•
•
•
•

Adriaen Brouwer gebak
Geraardsbergse mattentaart
Aalsterse vlaai
Huisgemaakte
chocomousse
• Rijstpap van koemelk
en bruine suiker

dat
Wist je
Ons Flandrien

streekgerechtenbuffet wordt
gepresenteerd op authentieke
boerenplanken!
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Foodtruck Blockeel

HONGER NAAR

MEER
HUISGEBAKKEN
WARME BEENHAM

€ 8,25 P.P. [BESTELCODE 8222]
Warme beenham met
Provençaalse- en
champignonsaus. Kan op zijn
geheel of gesneden verkregen worden. De beenham
kan gratis verwarmd worden
vanaf 10 pers. Het materiaal
om de beenham te snijden kan
u eveneens bij ons verkrijgen.

MENU
HUISGEBAKKEN
WARME BEENHAM

€ 14,45 P.P. [BESTELCODE 8223]
De beenham, zoals hierboven
omschreven, wordt aangevuld
met een koude groentenschotel en aardappelsalade of een
assortiment warme groenten
met gebakken aardappelen.
Verenigingen en groepen prijzen op aanvraag.

Opgelet
De beenham is niet warm verkrijgbaar tijdens de eindejaarsperiode.
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• ON TOUR •

PASTABUFFET

€ 15,80 P.P. [BESTELCODE 8224]
(VERKRIJGBAAR VANAF 30 PERS)
3 overheerlijke warme pasta’s:
• Scampi tagliatelle
• Penne à l’arrabiata
• Cannelloni van kip en
champignons

FORMULES


€11,95 P.P.

RECEPTIE

• 3 mini-burgers per persoon




€16,50 P.P.

COMBO -MENU

• 2 mini-burgers + trio van koude
pastasalades

Idee tip

Ideaal in
combinatie met tapas
voor een leuk
verjaardagsfeest!



• Pasta met Breydelham
• Veggie pasta met tomaat & mozzarella
• Spirelli met zalm en rivierkreeftjes

•
•
•
•

Chicken burger
Beef burger
Fish burger
Veggie burger

MINI

VERVOER

€50
€32

KOK*

• per uur

Info en bestellingen
Prins Leopoldstraat 65 • 9700 Oudenaarde
055 31 15 68 • foodtruck@slagerijblockeel.be
www.slagerijblockeel.be

GROOT

€ 3,95/ST. Ӏ € 4,95/ST.
€ 3,95/ST. Ӏ € 4,95/ST.
€ 4,25/ST. Ӏ € 5,95/ST.
€ 3,25/ST. Ӏ € 4,65/ST.

Wist je dat

€175

• (25 km buiten Oudenaarde)

TRIO VAN KOUDE SALADE €11,95 P.P.

BURGERS

HUUR FOODTRUCK

• incl. schoonmaak en gas


PASTA’S


Praktisch

Onze 'Stal Blockeel' burger is van
topkwaliteit en 100% puur rundsvlees van
onze eigen Belgische Wit-Blauw runderen.

Kok is een halfuur op voorhand aanwezig.
Vanaf 50 personen: 2 uur gratis kok
Vanaf 100 personen: 2 uur 2 gratis koks

Tof idee voo r
een tuinfeest
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OVENVERSE

GOEIEMORGEN

BROODJES

ONTBIJT

BELEGDE
MINI-OVENKOEKJES
[BESTELCODE 8228]
€ 16,80 P.P. (8 STUKS P.P.)
€ 2,10 / STUK

Witte en bruine zachte ovenbroodjes, belegd met:
•
•
•
•
•
•

Garnaalsalade met zuivere garnalen
Carpaccio van gebakken rundsfilet
Pastei met uienkonfijt
Preparé van de chef
Brie vergezeld van honing en noten
Beenhamsalade met gebakken
uitjes en eitje
• Gerookte zalm met uitjes en
Philadelphia
• Ham met eitje
Ieder broodje is vergezeld van zijn
specif ieke garnituur.

Idee tip

ZUIDERSE BROODJES

€ 15,00 P.P. (5 STUKS P.P.)
€ 3,00 / STUK [BESTELCODE 8229]
• Wit ovenkoekje met rucolaslaatje  [8290]
en runderpastrami 
• Bruin ovenkoekje gerookte Noorse  [8231]
zalm en huisbereide tartaar
• Noten-rozijnenbroodje met brie, 
[8232]
honing en nootjes
• Vitalbroodje met slaatje van salami,  [8233]
parmezaan en zongedroogde tomaten
• Italiaanse Focaccia met bergham,  [8234]
mozzarella en pesto
• Kruidenbroodje met vitello tonato  [8235]

MINI-SANDWICHES

€ 15,60 P.P. (8 STUKS P.P.)
€ 1,95 / STUK [BESTELCODE 8236]

TRADITIONELE
ONTBIJTMAND

€ 20,50 P.P. [BESTELCODE 8237]
(VERKRIJGBAAR VANAF 2 PERS.)
• Assortiment zoetigheden, chocopasta, honing en hagelslag
• Assortiment van 3 ontbijtkoekjes
• 1 zachte sandwich, 1 krokante
pistolet en 1 ovenkoekje, 1/2
meergranen stokbroodje
• Zachtgekookt eitje
• Gekookte ham, jonge kaas,
salami
• Bacon en brie
• Koffiepads van Damen koffie,
melk en suiker
• Speculoos, peperkoek
• Vers fruit
• Vers fruitsap
• Glaasje yoghurt met bessen
• Op zondag: ‘De zondagskrant’

VERGADERING BIJ ONS
OP DE BOERDERIJ

ONTBIJTBUFFET

Groot scherm beschikbaar
Lunch met broodjes
Volledige privésfeer

Dit wordt volledig samengesteld naar uw wensen.

10-24

OP AANVRAAG
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Wist je dat

Vanaf 10 personen
kan je komen
ontbijten bij ons op
de boerderij. Ook op
zondag!

LUXE ONTBIJTMAND

€ 26,50 P.P. [BESTELCODE 8238]
(VERKRIJGBAAR VANAF 2 PERS.)
• Assortiment zoetigheden, chocopasta, honing en hagelslag
• Assortiment van 3 ontbijtkoekjes
• 1 zachte sandwich, 1 krokante
pistolet en 1 ovenkoekje, 1/2
meergranen stokbroodje
• Zachtgekookt eitje
• Gekookte ham, jonge kaas,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

salami
Bacon en brie
Koffiepads van Damen koffie,
melk en suiker
Speculoos, peperkoek
Vers fruit
Vers fruitsap
Glaasje yoghurt met bessen
Bordje gerookte zalm
Mini champagne
Verse aardbeien

(seizoensgebonden)
• Op zondag:
‘De zondagskrant’

Levering

Wij leveren gratis aan huis
in centrum Oudenaarde
vanaf 8u30, mits op
voorhand betaald in de
winkel. Buiten centrum
Oudenaarde rekenen wij
verplaatsingskosten aan.
Indien gewenst kan u er
een persoonlijk kaartje of
geschenk bijsteken.

Thema

We bieden ook
thema-ontbijten aan:
moederdag, vaderdag of
Valentijn.
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HEERLIJKE

TAPAS
BRUNCHBUFFET

€ 38,00 P.P. [BESTELCODE 8239]
(VERKRIJGBAAR VANAF 4 PERSONEN)
• Assortiment ontbijtkoeken
met bijpassende zoetigheden,
confituur, choco en hagelslag
• Hartige ontbijtbroodjes
• Ontbijtplankje met charcuterie
• Glaasje bosbessenyoghurt
• Kaasplankje met Belgische
kazen en garnituur
• Italiaanse schotel met rauwe
hamsoorten en meloen
• Tomaat mozzarella
• Pasta met zongedroogde tomaten
• Schotel vitello tonato
• Schaal rucola
met runderpastrami
• Gebakken roereitjes
met gebakken bacon
• Dessertjes Maisonie

RECEPTIE

TAPASSCHOTEL “UITGEBREID APERITIEVEN”

Heeft u een opening van een
nieuwe of vernieuwde zaak,
een opendeurdag,… Dan helpen wij u ook graag met het
verwennen van uw gasten. U
kan bij ons ook terecht voor het
verzorgen van uw recepties


RECEPTIEBORDEN

(VERKRIJGBAAR VOOR 8-10 PERSONEN)
• Rauwkostbord en dipsaus

€ 12,00 / bord

• Klassiek tapasbord

€ 30,00 / bord

[8240]
[8241]

• Tapasbord deluxe

€ 40,00 / bord		[8242]

Voor verdere inlichtingen
hieromtrent kan u ons steeds
contacteren.

€ 18,95 P.P. [BESTELCODE 8136]
(VERKRIJGBAAR VANAF 4 PERSONEN)

Deze schotel bestaat uit een assortiment Italiaanse en Spaanse hapjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansjovisjes
Rucola met runderpastrami
Lepeltje haring curry
Plukje Italiaanse bergham
Kaasblokjes
Mousse van Breydelham
Vers mozzarellaspiesje
met kerstomaatjes
Koningsolijven
Parmaham
Tapenade met toast
Tête de Moine
Mortadella
Zoete pepertjes
Zongedroogde tomaten
Groentenchips

•
•
•
•
•
•
•
•

Gerookte mosseltjes
Speltbroodjes
Grissinistokjes
Scampi
Rilette
Tortillataart
Mini croque-monsieur
Tonijn mi-cuit
met sesam sushimi

• Mini venkelworstjes
met chorizo
• Pizza margherita
al pancetta cruda
• Zalm "Gravad lax"

Idee tip

Vul deze uitgebreide
tapasschotel aan met
zuiderse broodjes voor een
volwaardige maaltijd.
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ZOMERSE

BUFFETTEN
MEDITERRAANS BUFFET

MEDITERRAANS GENIETEN

(VERKRIJGBAAR VANAF 4 PERSONEN)

(VERKRIJGBAAR VANAF 15 PERSONEN)

€ 35,00 P.P. [BESTELCODE 8244]



TAPASSCHOTEL

Zie ‘tapasschotel uitgebreid
aperitieven’ op de vorige
pagina.


VOORGERECHT

• Carpaccio van pastrami
Belgisch Wit – Blauw ‘Stal
Blockeel’ met balsamico en
parmezaanschilfers
• Zalm ‘Gravad lax’
met dille en grof zeezout
• Vitello tonato met kappertjes
en parmezaanschilfers
• Assortiment tapasbrood
• Italiaanse pastasalade

€ 29,00 P.P. [BESTELCODE 8245]



HOOFDGERECHT

• Linguini met scampi
• Cannelloni van kip met saus
van ricotta
• Trio van kaasgarnituur
als afwerking


DESSERT

• Tiramisu klassiek

• Italiaanse slasoorten met
mosterd-dilledressing en fetakaas
• Vitello tonato
• Penne pasta met tonijn, rucola
en zongedroogde tomaatjes
• Turijnse salade
• Galia meloen met Serranoham
• Buffet mozzarella, zoete
trostomaat en verse basilicum
• Rundercarpaccio
• Mediterraans brood
• Huisgemaakte aioli, tapenade
en roomkaas “Toscane”
• Vers gebakken
stokbrood met boter
• Mediterraanse wraps
• Salade met gebakken kip
• Gesneden tomatensalade
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KOUDE

HAPJES

VOORGERECHTEN

HARTIGE HAPJES

HAPJES DELUXE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

€ 7,50/DOOSJE [BESTELCODE 2138]

€ 10,00/DOOSJE [BESTELCODE 8210]

2x mini worstenbroodje
2x pruimpje met spek
2x kaas –hamrolletje
2x garnaalvideetje
2x mini pizza

2x quiche met prei
2x scampi diabolique
2x gebakken kippenboutje
2x kaasvideetje
2x sint – jacobsnoot in een jasje
van filet de sax

LEPELHAPJES

€ 3,00 / STUK [BESTELCODE 8247]
(VERKRIJGBAAR VANAF 10 STUKS/SOORT IN PORSELEIN OF GLAS)
NIET TIJDENS DE EINDEJAARSFEESTEN
• Fijne eendenpastei seizoen 
• Gandaham met meloen 
• Gegrilde beenham
met mosterdsausje
• Gerookte zalm
met groentenslaatje 
• Hammousse met gedroogde
ham en gelei van witte porto 
• Kreeftenhapje 
• Mini-tomaatje met grijze garnalen
• Mousse van Breydelham 
• Pastei van het huis 
• Pastrami met rucola 
• Rillette van zalm met

[8248]
[8249]
[8250]
[8251]
[8252]
[8253]
[8254]
[8255]
[8256]
[8257]

Philadelphia en tuinkruiden 
[8258]
• Rollade van ham met kruidenkaas [8259]
• Scampispiesje met olijventapenade
en zongedroogde tomaten
[8260]
• Scampistaartje met tartaar 
[8261]
• Spiesje van kerstomaat, mozzarella,
olijven en pastrami 
[8262]
• Stukje ganzenlever
met gelei van porto 
[8263]
• Landana geitenkaas met room
en gebakken spekjes 
[8264]
• Roomkaasje van Breydelham met
krokantje van ham 
[8265]
• Gevulde macaron met forelmousse [8266]

Gepresenteerd op bord met toast of aangepast broodje.
• Salade folle van het huis:
gerookte vis, ganzenlever, wildpaté, gebakken scampi, grijze
garnaal, parmaham, gerookte
eendenborst, fris slaatje en
broodje 
€ 13,50 P.P. [8269]
• Huisgedroogde rauwe ham
met meloenparels, gemengde
salade en toast € 10,25 P.P. [8270]
• Onze 5 huisbereide wildpasteien afgewerkt met
konfijten en notenslaatje
(enkel in seizoen)€ 10,25 P.P. [8271]
• Carpaccio van runderpastrami
met rucolasalade en parmezaanschilfers 
€ 11,50 P.P. [8272]
• Vitello tonato met bijpassende
garnituur
€ 12,50 P.P. [8273]

• Carpaccio van Wit-Blauw
rundvlees
€ 13,00 P.P. [8274]
• Aspergesalade met
verse hoeve-eitjes en
Hollandaise mayonaise
(enkel in seizoen)€ 13,00 P.P. [8275]
• Tomaat mozzarella € 11,00 P.P. [8276]
• Gravad lax met garnituur
van dillekomkommers
en zure room
€ 14,00 P.P. [8277]
• Huisbereide ganzenlever
met konfijt (enkel in seizoen)
€ 15,00 P.P. [8278]
• Huisbereide zalm met gemengd
slaatje
€ 12,50 P.P. [XXXX]
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WARME

VOORGERECHTEN

SOEPEN

Gepresenteerd op
een vuurvast ovenschaaltje.

• Aspergesoep met garnituur
van aspergepunten

€ 4,75 / L. [8151]

• Bisque d’homard (seizoen)

€ 9,25 / L. [8152]

• Bouillabaisse (seizoen)

€ 4,95 / L. [8287]

• Boschampignonroomsoep

€ 4,25 / L. [8153]

• Pompoenroomsoep

€ 3,75 / L. [8157]

• Tomatensoep met balletjes	

€ 3,50 / L. [8284]

• Huisbereide kaaskroket
met garnituur

€ 3,00 / STUK [8159]

• Huisbereide garnaalkroket
met garnituur

€ 4,00 / STUK [8160]

• Huisbereide kalfszwezerikkroket 

€ 4,25 / STUK [8279]

• Gegratineerde tongrolletjes
met garnalensaus

€ 10,95 / P.P. [8280]

• Huwelijk van zalm
& tongrolletjes
• Noordzeevispannetje
met fijne groentjes 

€ 10,75 / P.P. [8164]
€ 9,50 / P.P. [8281]

• Scampi diabolique

€ 10,95 / P.P. [8167]

• Sint-Jakobsschelp

€ 9,95 / P.P. [8168]

• Warme halve kreeft met
gewokte groentjes

DAGPRIJS [8282]

• Gebakken eendenlever met
gekarameliseerde appel en
Calvadosflensjes 

€ 14,20 / P.P. [8283]

• Tomatensoep op grootmoeders wijze  € 3,50 / L. [8158]
• Kervelsoep	

€ 3,50 / L. [8285]

• Broccolisoep	

€ 3,25 / L. [8286]
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HOOFDGERECHTEN
VLEES
• Ardeens varkenshaasje
in romig ‘Tierenteyn’
mosterdsausje
€ 16,80 / STUK [8169]
• Gebakken eendenborstfilet
met fruitig sausje 
€ 17,80 P.P. [8288]
• Gebakken kalfsmedaillon
met truffelsaus 
€ 19,80 P.P. [8289]
• Gevuld varkenshaasje
met runderpastrami
en Philadelphia 

€ 17,80 P.P. [8290]

• Goudbruin gebakken parelhoenfilet
met champagnesaus  € 17,80 P.P. [8173]
• Gepersilleerd lamskroontje
met tijmsausje
€ 19,80 P.P. [8291]
• Kalkoengebraad met
roze pepersaus

€ 15,80 P.P. [8292]

• Kalkoenhaasje in Enameham
met pittig roomsausje  € 17,80 P.P. [8293]
• Gevulde kalkoenrollade met
kalfsgehakt en pistachenootjes
met champagnesaus  € 16,80 P.P. [8176]

Aangevuld met

WILD

Bij al onze hoofdgerechten
wordt steeds een hartige/zoete
groentenkrans in een porseleinen
ovenschaaltje voorzien.

• Hertenfilet tournedos
‘Grand Veneur’ 
€ 18,80 P.P. [8179]
• Everzwijnfilet met
boschampignons
in wildsaus 

€ 20,80 P.P. [8294]

• Duo van fazantenfilet
met gebakken ganzenlever,
gekarameliseerde appel
en Calvadossausje 
€ 20,80 P.P. [8295]
• Stoofpotje van hert 	

€ 16,80 P.P. [8296]

• Gevulde konijnenrug met
boschampignons 
€ 16,80 P.P. [8297]

Opgelet

Onze wildgerechten zijn enkel
verkrijgbaar in het wildseizoen
van 25 oktober t.e.m. 15 januari.

TRADITIONELE
GROENTEKRANS

VIS
• Kabeljauwhaasje met
preisaus 	

€ 19,80 P.P. [8299]

• Zalmfilet met choronsaus 

€ 16,80 P.P. [8300]

• Spiesjes van tongrolletjes en
scampi met kreeftensaus  € 17,80 P.P. [8301]
• Tongrolletjes in kasteelsaus € 16,80 P.P. [8302]
• Paling in ’t groen 

€ 17,80 P.P. [8303]

Deze gerechten worden aangevuld met
een groentejulienne.

€ 3,40 P.P. [BESTELCODE 8304]
•
•
•
•

Gekarameliseerde witloofjes
Portie zoete worteltjes
Portie kerstomaatjes
Bundeltje boontjes met spek

AARDAPPELIDEETJES
•
•
•
•

Gratinaardappelen 	
Kastanjepuree 	
Pommes Duchesse	
Verse huisbereide kroketjes
(5 stuks p.p.)	

€ 2,40 P.P. [8305]
€ 2,10 P.P. [8306]
€ 2,00 P.P. [8307]
€ 1,50 P.P. [8308]

EEN BEETJE ZOET
• Appeltjes met veenbessen
(2 stuks / doosje)
€ 3,50 / DOOS [8309]
• Wijnpeertjes
(6 stuks / doosje)
€ 7,50 / DOOS [8310]
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SUPER
DESSERTBUFFET

€ 19,50 P.P. [BESTELCODE 8327]
• 4 mini dessertjes uit assortiment
• Fruitbrochette
• Kleurrijke cupcakes

DESSERTBORD VAN HET HUIS
€ 12,50 P.P. [BESTELCODE 8311]

Offertes ook op
maat

• Miserable van 't huis
• Mini eclairtjes
• Mini donuts
• Mini crème brûlée

DESSERTGLAASJES
€ 3,95 / STUK

Deze dessert kunnen ook in een miniversie verkregen worden
aan € 1,95 / stuk.

• Crème brûlée 

[8312]

• Rijstpap, huisbereid
met verse koemelk 
[8313]
• Chocolademousse
‘klassiek’ 
[8314]
• Huisbereide tiramisu
[8315]
• Tiramisu met gekarameliseerde
nootjes 
[8316]
• Chocolade advocaat
[8317]
• Tiramisu met
cuberdons 
[8318]

• Duo van chocolademousse
en mascarponecrème 
[8324]
• Rijstpap met krieken,
huisbereid met
verse koemelk 
[8325]
• Toetje van het huis, met
mascarpone en advocaat [8326]

Kan aangevuld
worden met
snoepvazen
€ 6,00 / P.P.
taart
€ 4,50 / P.P. (2 SPIES TAART PER PERSOON)

Wij organiseren graag voor u
AFTERNOON TEA

• Gratis leveren en plaatsen
• Ook op locatie: Stal Blockeel
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FEEST

FEEST

COMMUNIE

LENTEFEEST

COMMUNIE / LENTEFEEST BUFFET

MENU

€ 39,50 P.P. [BESTELCODE 8329]

€ 39,50 P.P. [BESTELCODE 8330]

VERKRIJGBAAR VANAF 6 PERSONEN

VERKRIJGBAAR VANAF 6 PERSONEN
•
•
•
•

Tapasbord de luxe
Aspergesoep met verse aspergepuntjes
Salade folle
Kalfsfilet "Stal Blockeel" met lentegroentjes,
champagnesaus en gratinaardappelen
• Dessert
Heerlijk lichtgeklopte mascarponecreme met
rode vruchten en gebakken merengue

A PE R ITIEF
• Tapasbord de luxe

SO E P
• Aspergesoep met verse
aspergepuntjes of
tomatensoep met balletjes

Gratis

• fles witte wijn Serenello Chardonnay
• per 4 personen

BU FFET
• Culinair genieten van ons
gemengd koud buffet! Benieuwd wat hier allemaal in zit?
Neem een kijkje op p.5.

DE SSERT
• Heerlijk lichtgeklopte
mascarponecreme met
rode vruchten en
gebakken merengue

Aangevuld met
Al onze buffetten worden
aangevuld met een
groentenbuffet, drie
bijpassende sausjes, pasta- en
aardappelsalade en rijst.

Bestellingen

Bestellingen kan u plaatsen in onze
winkel, telefonisch, via fax of via e-mail.
Gelieve uw bestellingen voor het
weekend ten laatste op woensdag
door te geven.
Ook alles bespreekbaar op maat
BBQ zie zomerfolder
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HEERLIJKE

BBQ
RUNDSVLEES

Côte à l’os
Entrecote
Zesrib
Gemarineerde f ilet mignon
Rundsbrochette
Gerijpte côte à l’os
Entrecoteburger
“Stal Blockeel” burger
Runderbrazade
Black Angus

KALKOEN

Kalkoenbrochette
Kalkoentournedos
Kalkoenhaasje
Kalkoennootjes

LAM

Lamsbrochette
Merguez
(Gemarineerde) lamskotelet
(Gemarineerde) lamsfilet
(Gemarineerde) lamskroon
(Gemarineerde) lamsboutsnede

Wist je dat

Tijdens het seizoen
is er altijd een ruim
assortiment van
BBQ-vlees aanwezig.

KALF

Kalfssteak
Kalfsrosbief
(Gemarineerde) kalfso ester
Kalfsbrochette
Kalfscôte à l’os

VARKEN

Grillkotelet
(Gemarineerde) rib
Varkensbrochette
(Gemarineerd) spek
BBQ-worsten
Worstbrochette
Ardeense brochette
Spekfakkels
Duroc d’Olives

KIP

Kippenbrochette
Kippenboutjes
(Gemarineerde) kipfilet
Kippenknotsjes
Kippenchips

ONZE KLASSIEKERS
• BBQ-worsten
• Brochettes
• Gemarineerde ribben
• Gemarineerd spek

ONZE HUISSPECIALITEITEN
•
•
•
•
•
•

Belgisch Wit-Blauw côte à l’os
Gemarineerde filet mignon
Varkens côte à l’os Duroc d’Olives
Gerijpte côte à l’os
Witte worsten
Reuzespies “gastronoom”:
onze topkwaliteit samen op 1
spies: filet mignon, kalfsoester,
kalkoenhaasje, Duroc d’Olive
mignonette)
• Kippenknotsjes
• Grillkotelet
• Varkenskroon

OOK... VIS VOOR
OP DE BBQ
• Gepelde scampibrochette
• Visfilet in netje
• Spiesje van St.-Jacobsvrucht in
spekjasje
• Gemengde visbrochette
• Zalmpapillot, schaaltje met
warm gerookte zalm & gewokte groentjes

FEESTELIJKE TAFELBBQ / ZOMERSE
TEPPANYAKI

€ 15,95 P.P. [BESTELCODE 8333]

HU ISG E M A AKTE
S AU Z E N
• Ruime keuze in koude
en warme sauzen
• Béarnaise van het huis

(VERKRIJGBAAR VANAF 4 PERSONEN)
• Gemarineerde filet mignon
met Hofmeesterboter
• Ardeens varkenshaasje
• Eierpotje met spek en kaas
• Zuiderse kippenreepjes
• Kip “surprise”
• Hamburgertrio: kaasburgertje,
rundsburgertje “Stal Blockeel”
en kippenburgertje
• Toscaanse kalfssteak
• Lamsfilet Verdure
• Mignonette met pastrami
• Kruidenworstje
Gepresenteerd op schotel met
3 bijpassende sausjes.

IDE E Ë N M E T PASTA
OF A AR DAPPE L
• Aardappel in de schil
met kruidenboter€ 1,95 P.P. [8334]
• Aardappelsalade
van het huis
€ 2,50 P.P. [8335]
• Pastasalade met mozzarella
en tomaat
€ 3,25 P.P. [8336]
• Gebakken rozemarijnaardappeltjes in de schil € 2,75 P.P. [8337]
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BBQ - SCHOTELS
HEERLIJKE

BBQ-SCHOTEL 1
€ 10,75 P.P.

[BESTELCODE 8338]

Kippenboutje - Barbecueworst
- Gemarineerd spek - Varkensbrochette - Provençaalse saus

BBQ-SCHOTEL KIDS
€ 9,00 P.P.

[BESTELCODE 8341]

Balletjesbrochette - Chipolata Kipfiletje - Trio van burger 2 aangepaste sausjes

BBQ-SCHOTEL 2
€ 12,45 P.P.

[BESTELCODE 8339]

Stal Blockeel rundsburger - Kippenbrochette - Gemarineerde rib
- Chipolata - Gemarineerd spek Provençaalse saus

BBQ-SCHOTEL 3
€ 20,50 P.P.


[BESTELCODE 8340]

VOORGERECHT

Gepelde scampibrochette


HOOFDGERECHT

Gemarineerde lamsfilet - Witte
worst met spek - New American Style steak (filet mignon)
- Chipolata - Kalkoenhaasje Provençaalse saus

ALL-IN BBQGROENTENSCHOTEL
€ 7,45 P.P.

[BESTELCODE 8342]

• Groenten (gemengde sla,
tomaat, boontjes, rucola, pijpajuin …)
• Rozemarijnaardappelen
met Hofmeesterboter
• Pastasalade met mozzarella
en kerstomaatjes

DAGTRIPS
PICKNICK
‘PUUR GENIETEN’
€ 19,80 / P.P.

[BESTELCODE 8345]

• 1 sandwich met hesp
• 1 ovenkoek met kaas
• 1 meergranenbroodje
met beenhamsalade
• Caesersalade
• Schaaltje met kaasassortiment
en fruit
• Pastasalade met mozarella
• Toast met gerookte zalm
• 1 appel en 1 chocolademousse
• Platte kaas met
verse aardbeien
• 1 flesje water
• 1 appelsiensapje
• 1 flesje drank naar keuze
(witte wijn, cava of Adriaen
Brouwer bier)

Ook verkrijgbaar
in buffetvorm!

Toerisme Oudenaarde en
toerisme Vlaamse Ardennen
stellen voor... de Rooigemsebeek wandelroute (13 km) leid
je door de groene vallei van
de Rooigem- en Leedsebeek.
Vanuit het pittoreske dorpje
Mullem (Oudenaarde) wandel
je naar de dorpjes Wannegem-Lede en Huise, stap je
langs het kasteeldomein de
Ghellinck en kom je voorbij de
Schietsjampetter- en Huisekoutermolen.
Praktische info: Reservatie
min. 2 dagen vooraf via de
dienst toerisme. Ophaling
picknickmand of rugzak op
de dienst toerisme (Stadhuis
Oudenaarde) of -in overleg- op
locatie (logies,…).

In de natuur

Kom jouw
picknick nuttigen

OP ONZE BOERDERIJ
KINDERVERSIE € 14,80 / P.P.
• 1 flesje water en 1 vruchtensapje

of wij leveren deze
vanaf 10 personen
op jouw gewenste
locatie!

In thema

Wil je graag een picknickmand
in een bepaald thema,
(verloving, verjaardag,
huwelijk,...)? Dat kan!
Contacteer ons voor meer info

Fiets routes

Er zijn ook fietsroutes
beschikbaar, ideaal om
dit te combineren!
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slagerij blockeel & stal blockeel
Tijd geven, laten rusten en laten rijpen; is voor ons rundvlees essentieel.
Vandaar onze slogan aan onze Stal Blockeel: “ Ssssstt... hier groeien onze runderen.“
Tom Blockeel, geboren en getogen tussen de runderen op de boerderij van zijn ouders. Het vak is
Tom dan ook van kleins af aangeleerd. Tom heeft
zijn vervolgstudie gedaan aan de hotelschool Stella Matutina als volwaardig kok en patissier. Tom
heeft de slagersvakopleiding gevolgd bij Syntra en
heeft de ervaring als vakbekwaam slager van jongs
af aan bij zijn ouders in de hoeveslagerij meegekregen. Het slagersberoep is zijn passie, het kweken van onze eigen Belgische Wit–Blauwe runderen zijn hobby. Op onze eigen landerijen zaaien
we onze gewassen, oogsten we onze granen en gewassen en verwerken dit tot een vitaminerijk veevoeder voor onze runderen. Veel tijd en passie gaat
gepaard met de geboorte van de talrijke kalfjes.
Tom doet elke dag zijn ronde op de boerderij en
controleert elke dag zijn veestapel. Maar liefst 350
runderen en 150 kalfjes vormen onze veestapel,
welke we kweken voor onze eigen slagerij. Sedert
2016 hebben we ook onze eigen Wagyu runderen aangekocht, welke we in de slagerij dan rond
de eindejaarsperiode kunnen aanbieden aan ons
cliënteel. In de slagerij hebben we onze eigen rijpingskasten met een grote verscheidenheid aan
verschillende buitenlandse runderrassen, en natuurlijk ook ons eigen Belgisch Wit–Blauw vlees,
de côte à l’os die iedereen weet te appreciëren.
Maar ook voor uw dagdagelijkse menu willen wij u

onze kwaliteitsvolle producten “DE TOP VAN BELGIE“ aanbieden. Het neusje van de zalm, neen, laat
ons zeggen het neusje van de koe. Al ons runds- en
kalfsvlees komt immers van onze eigen Stal Blockeel. Deze zijn met liefde grootgebracht en dat
proef je. Op deze manier kunnen wij u elke dag
van het jaar verse producten garanderen die 100 %
traceerbaar zijn.
Tom en zijn slagers snijden op uw vraag graag de
perfecte biefstuk, entrecote of rosbief af, met de
daarbij behorende kruiden en/of marinades. Heb
je echter zin in een speciaal stuk vlees, kies dan
voor een gerijpte côte à l’os van ons eigen rundvlees Belgisch Wit–Blauw of van een van onze
buitenlandse runderrassen.
Hebt u liever een stoofpotje of een karbonade? Of
toch liever een authentieke soep op grootmoeders
wijze klaargemaakt met een goed stuk soepvlees
(met of zonder been) of met een mergpijpje? Of
een heerlijke verse gekookte koetong?
De dochter van Tom & Nathalie, Margaux Blockeel,
treedt al in de voetsporen van vader Tom. Ze helpt
papa op de boerderij met de dagelijkse opvolging
van de kalfjes en het jongvee. Ook haar studies
volgt ze, net als haar papa, aan Stella Matutina.

Wilt u een bezoek brengen aan onze boerderij? Wij kunnen u dit met veel trots aanbevelen, want het is "echt de moeite waard."
We zijn namelijk heel fier op ons eigen
“STAL BLOCKEEL RUND“, u kunt dan met eigen ogen zien dat onze dieren met liefde en
passie worden grootgebracht.
Meer info voor bezoekjes kan
via Nathalie 0473Ӏ26.46.45

Nathalie

Tom

STAL BLOCKEEL
RUND
Op onze eigen weides lopen ze te pronken, de Belgische
wit-blauwrunderen met stevige spiermassa. Het is een ras dat
bij ons wordt gefokt vanwege de kwaliteit van het vlees en de
duurzaamheid ervan, waar onze ruime stallingen, weides en
goed onderhouden ruimtes zeker zijn steentje in bijdragen. Het
vlees wordt gekenmerkt als mals, sappig en smaakvol vlees met
zeer weinig vet, waardoor het zeer gezond is!
Onze trots, waarover fokker Tom Blockeel met plezier uitweidt!
Hij deelt graag met iedereen zijn passie voor het fokken en de
kwaliteiten van elk element uit de keten: van de voedselsamenstelling tot het slachthuis! Hij weet waarover hij het heeft,
aangezien het zijn dagelijkse passie is.

Ssstt...
Ssstt
...
HIER GROEIEN
ONZE RUNDEREN
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VERRAS JE PAPA MET EEN

BEESTIG ONTBIJT
PR A KTISCH
Locatie:
Data:		

Stal Blockeel - Pruimelstraat 17 in Oudenaarde
14 juni 2020

INHO UD

HIB
LABEL

Alle informatie omtrent deze activiteit wordt later dit jaar
medegedeeld in onze winkel of via Facebook.

INSC H RIJVEN OF VRAGEN ?
Eén adres: nathalie@slagerijblockeel.be.
Na het inschrijven ontvangt u een bevestiging van ons.

Samen genieten

Tom en Nathalie, zaakvoerders van slagerij Blockeel ontvangen het UNIZO authenticiteitslabel
voor ambachtelijke ondernemers "Handmade in Belgium".
Vandaag weet je als consument niet altijd meer
zeker wat je koopt. Consumenten zijn meer dan
ooit op zoek naar originele producten en willen
daarvoor een authenticiteitsgarantie.
En die vinden ze bij ambachtelijke ondernemers
via het HIB-label. Het is voor consumenten vaak
niet gemakkelijk om de ambachtelijke ondernemers en hun producten te onderscheiden van
de industriële markt.
Anderzijds is het voor deze ondernemers niet
gemakkelijk om op te boksen tegen de concurrentie van onder meer industriële producten.
En de term 'ambachtelijk' is, in tegenstelling tot

Frankrijk, in België niet beschermd. Iedereen
kan zichzelf 'ambachtelijk' noemen. Daarom
lanceert UNIZO het label Handmade In Belgium
(kortweg HIB). Enkel wie aan de strikte criteria
van het label voldoet, komt in aanmerking. Het
is een jury van ondernemers en experts die dit
label toekent... .
Nathalie en haar slagersteam legt haar toe op
authenticiteit 'weet wat je eet'. We maken nu
al ongeveer 25 variaties aan eigen charcuterie
(hespen, salami, kippenwit, pasteien) en daar
gaan we mee verder! Je proeft het verschil en
merkt het aan ons nieuw HIB-label!

TOM &
NATHALIE
WENSEN U EEN
SMAAKVOL JAAR TOE!

BESTELLINGEN DOORHEEN HET JAAR
Bestellingen doorheen het jaar kan u plaatsen in onze winkel, telefonisch, via fax of e-mail. Gelieve uw bestellingen voor het weekend ten laatste op woensdagmiddag door te geven.
Deze folder is niet van toepassing tijdens de eindejaarsperiode.
Aangezien wij steeds met seizoensgebonden producten werken,
hangen wij af van de marktprijzen, waardoor prijsschommelingen
mogelijk zijn. Prijzen en aanbod uit vorige folders zijn niet meer
geldig. Wijzigingen van prijzen en/of openingsuren worden steeds
gemeld via de winkel en niet via de website.
Onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Deze folder vervangt alle vorige folders.

BLOCKEEL SLAGERIJ-TRAITEUR
PRINS LEOPOLDSTRAAT 65 | 9700 OUDENAARDE | T 055 31 15 68
VOLG ONS OP FACEBOOK
WWW.SLAGERIJBLOCKEEL.BE

Wist je dat

DEZE FOLDER
IS GELDIG VAN
1/02/2020 TOT
EN MET 15/11/2020
VRAAG NAAR ONZE
EINDEJAARSFOLDER

