Culinaire

I N S P I R AT I E K R A N T
BUFFETTEN
KOUD VLEESBUFFET

GEMENGD KOUD BUFFET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

€ 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

€ 28,95 P.P. [BESTELCODE 8128]

DELICATESSEN BUFFET
€ 35,50 P.P. [BESTELCODE 8129]

VLEES
Gebakken kippenboutvleugeltje
Gebakken varkensgebraad Duroc
Gekookte hamrol met asperges
Rundsfilet “Stal Blockeel”
Huisgedroogde rauwe ham met zoete meloen
Huisbereid kippenwit
Sneetje salami ‘eigen werk’
Rillette van het huis

VLEES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIS

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

U kan dit verder aanvullen met kreeft of oesters (dagprijs)

GOURMET GASTRONOOM

GOURMET DE LUXE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GOURMET
GOURMET

€ 12,45 P.P. [BESTELCODE 8106]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemarineerd biefstukje met Hofmeesterboter
Omeletje met spek en kaas
Kippenreepjes op wijze van de chef
Hamburger trio: kaasburger, rundsburger
“Stal Blockeel” en kippenburger
Lamskotelet Verdure
Varkens cordon bleu
Duroc Ardennaise lapje
Varkenshaasje dijonaise
Mini wit worstje
Kip “surprise”

€ 23,30 P.P. [BESTELCODE 8205]
(Verkrijgbaar vanaf 4 pers)

Filet mignon “Rossini” (steak met verse ganzenlever)
Kalfstournedos “Stal Blockeel”
Duroc d’Olive varkenshaasje
Lamsfilet “Verdi”
Steak “Ardennaise”
Dry aged entrecôte
Eendenborstfilet

Ook geschikt voor tafel BBQ.

FEESTGOURMET, STEENGRILL,
TEPPANYAKI
€ 15,95 P.P. [BESTELCODE 8108]
(Verkrijgbaar vanaf 4 pers)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemarineerde filet mignon met Hofmeesterboter
Varkenshaasje dijonaise
Eierpotje met spek en kaas
Zuiderse kippenreepjes
Kip “surprise”
Hamburgertrio: kaasburger, rundsburger
“Stal Blockeel” en kippenburger
Toscaanse kalfssteak
Lamsfilet Verdure
Mignonette met pastrami en kruidenkaas
Kruidenworstje

€ 17,95 P.P. [BESTELCODE 8204]
(Verkrijgbaar vanaf 4 pers)
Gemarineerde filet mignon met Hofmeesterboter
Kip “surprise”
Kippenburger
Varkenshaasje dijonaise
Flandrien cordonblue
Garnaaltjesomelet
Gepaneerde kabeljauwsteak
Gepersilleerde scampi
Visburger
Gravad lax blokjes
Visgyros met rivierkreeft staartjes
Sint-Jacobsvrucht de sax
Gemarineerd roodbaarsfiletje

KINDERGOURMET

€ 7,45 PER KIND [BESTELCODE 8109]
•
•
•
•
•
•
•

Eierpotje met spek
Hamburgertrio: kaasburgertje, rundsburgertje
“Stal Blockeel” en kipburgertje
Wit worstje
Kippenboutje
Kindersteak
Kip surprise

FONDUE

LEKKER VLAAMS

FONDUE

ABDIJBREUGHELMAAL

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 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

€ 19,50 P.P. [BESTELCODE 8216]

PAELLA
PAELLA PAN MAISON

€ 14,50 P.P. [BESTELCODE 8209]
(Verkrijgbaar vanaf 4 pers)
Basmatirijst verrijkt met mooi assortiment vlees:
• Kippendrumsticks
• Chorizo
• Kippenfilets
• Merguez worstjes
• Mini chipolatta’s
• Spekfakkels
• Gemarineerde spekreepjes
• Lamskoteletjes
• Witte worstjes
• Currysaus

PAELLA PAN DE LUXE

€ 20,50 P.P. [BESTELCODE 8211]
(Verkrijgbaar vanaf 4 pers)

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

KINDERFONDUE

€ 7,25 PER KIND [BESTELCODE 8101]
•
•
•
•
•
•

Assortiment gehaktballetjes
Blokje kaas met spek
Kippenboutje
Wit worstje
Rundsblokjes
Kippenblokjes

LEKKER BIJ

FONDUE & GOURMET

Paella Pan De Luxe is de Paella Pan Maison aangevuld
met een assortiment vis-, schelp- en schaaldieren:
• Duo van gekruide scampi
• Langoustine
• Garnaaltjes
• Rivierkreeftjes
• Gamba
• Calamares
• Stukje gepocheerde zalm
• Tongrolletje
• Gerookte zalmsnippers
• Mosselen
• Currysaus

PAELLA PAN D’HOMARD
€ 26,50 P.P. [BESTELCODE 8212]
(Verkrijgbaar vanaf 4 pers)

Paella pan d’homard is een paella rijstmix aangevuld
met een assortiment vis-, schelp- en schaaldieren met
een grote halve kreeft per persoon:
• Duo van gekruide scampi
• Langoustine
• Garnaaltjes
• Rivierkreeftjes
• Gamba
• Calamares
• Stukje gepocheerde zalm
• Tongrolletje
• Gerookte zalmsnippers
• Mosselen
• Halve kreeft per persoon
• Currysaus

RAUWE GROENTENSCHOTEL
€ 4,95 P.P. [BESTELCODE 8123]

Gemengde bladsalade  •  Geraspte worteltjes  •  Gemengde bloemkool, broccoli & radijssalade  •  Gekleurde
Tomabel tomaatjes met fijne ui  •  Verse sperzieboontjes
met scharrelei  •  Rauwkostsalade   

PASTASALADE

€ 3,25 P.P. [BESTELCODE 8114]

KOUDE AARDAPPELSALADE

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
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

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.

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

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

Aangevuld met:
BROODJES ASSORTIMENT
€ 2,95 P.P. [BESTELCODE 8214]

€ 2,50 P.P. [BESTELCODE 8115]

ROZEMARIJN AARDAPPELEN
€ 2,75 P.P. [BESTELCODE 8122]

DESSERTTIP

€ 3,95 P.P. [BESTELCODE 8325]
•

Rijstpap huisbereid met verse koemelk

PASTABUFFET

€ 15,80 P.P. [BESTELCODE 8224]
(Verkrijgbaar vanaf 30 pers)

BROODJES & ONTBIJT

3 overheerlijke warme pasta’s:
• Scampi tagliatelle
• Penne à l’arrabiata
• Cannelloni van kip en champignons

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

Idee tip!

Ideaal in combinatie met tapas voor een
leuk verjaardagsfeest!

SAY CHEESE

KAAS

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 specifieke garnituur.

KAASPLANK VAN HET HUIS

ZUIDERSE BROODJES

€ 16,95 P.P. [BESTELCODE 8102]

€ 15,00 P.P. (5 stuks) [BESTELCODE 8229]
€ 3,00 / ST.

Onze kaasschotels worden met zorg samengesteld uit een
uitgelezen assortiment rijpe en fijne kazen (350gr/p.p.).

•
•

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

FOODTRUCK BLOCKEEL
ON TOUR

RACLETTESCHOTEL

€ 16,95 P.P. [BESTELCODE 8102]
• RECEPTIE			
€ 11,95 P.P.
3 mini-burgers per persoon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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:
BROODJES ASSORTIMENT
€ 2,95 P.P. [BESTELCODE 8214]

GEMENGDE SALADEBOL
€ 3,95 P.P. [BESTELCODE 8207]
•

Gemengde trendy salade met bijpassende vinaigrette

HONGER NAAR MEER
HUISGEBAKKEN WARME
BEENHAM

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.

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

COMBO-MENU		
€ 16,50 P.P.
2 mini-burgers + trio van koude pastasalades

PASTA’S

€ 16,95 P.P. [BESTELCODE 8102]
• TRIO VAN KOUDE SALADE € 11,95 P.P.
Pasta met Breydelham
Veggie pasta met tomaat & mozzarella
Spirelli met zalm en rivierkreeftjes

BURGERS

€ 16,95 P.P. [BESTELCODE MINI
8102]
• Chicken burger
€ 3,95/ST.
• Beef burger		
€ 3,95/ST.
• Fish burger		
€ 4,25/ST.
• Veggie burger
€ 3,25/ST.

GROOT

|
|
|
|

€4,95/ST.
€4,95/ST.
€5,95/ST.
€4,65/ST.

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

PRAKTISCH

€ 16,95 P.P. [BESTELCODE 8102]
• HUUR FOODTRUCK		
Incl. schoonmaak en gas

TRADITIONELE ONTBIJTMAND
€ 20,50 P.P. [BESTELCODE 8237]
(Verkrijgbaar vanaf 2 pers)
•
•
•

Wist je dat?

€ 175

•

VERVOER				€ 50
max. 25km buiten Oudenaarde

•

KOK				€ 32
per uur

€ 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.

•
•

MINI-SANDWICHES

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

•
•

Wit ovenkoekje met rucolaslaatje en runderpastrami
Bruin ovenkoekje gerookte Noorse zalm en
huisbereide tartaar
Noten-rozijnenbroodje met brie, honing en nootjes
Vitalbroodje met slaatje van salami, parmezaan en
zongedroogde tomaten
Italiaanse Focaccia met bergham, mozzarella en pesto
Kruidenbroodje met vitello tonato

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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’

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’

HEERLIJKE

VOORGERECHTEN

TAPAS

KOUDE VOORGERECHTEN

(Gepresenteerd op bord met toast of aangepast
broodje)

TAPASSCHOTEL “UITGEBREID
APERITIEVEN”
€ 18,95 P.P. [BESTELCODE 8136]
(Verkrijgbaar vanaf 4 pers)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Tapenade van het huis
Foccacia tomaat
Grissinistokjes
Scampi tartaar
Rilette van het huis in potje
Tortillataart
Mini croque-monsieur
Mi-cuits tonijn met sesam sushimi
Saltufo broodje
Picaloste
Coppa crudo
Philadelphia zalm

Idee tip!

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

MEDITERRAANS BUFFET
€ 35,00 P.P. [BESTELCODE 8244]
(Verkrijgbaar vanaf 4 pers)

TAPASSCHOTEL
Zie ‘tapasschotel uitgebreid aperitieven’ aan de linkerzijde.
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
HOOFDGERECHT
• Linguini met scampi
• Cannelloni van kip met saus van ricotta
• Trio van kaasgarnituur als afwerking
DESSERT
•
Tiramisu klassiek

HAPJES
HARTIGE HAPJES

2 ovengebakken mini pizza’s  •  2 kaas- en hamkoekjes
2 mini garnaalvideetjes   •  2 gebakken worstenbroodjes
2 pruimpjes met spek

ZUIDERS GENIETEN

€ 29,00 P.P. [BESTELCODE 8245]
(Verkrijgbaar vanaf 10 pers)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•

Huisgedroogde rauwe ham met meloenparels, gemengde salade en toast € 10,25 P.P.
[BESTELCODE 8270]

•

Onze 5 huisbereide wildpasteien afgewerkt met
konfijten en notenslaatje (enkel in seizoen)
€ 10,25 P.P. [BESTELCODE 8271]

•

Carpaccio van runderpastrami met rucolasalade en
parmezaanschilfers € 11,50 P.P. [BESTELCODE 8272]

•

Vitello tonato met bijpassende garnituur
€ 12,50 P.P. [BESTELCODE 8273]

•

Carpaccio van Wit-Blauw rundvlees
€ 13,00 P.P. [BESTELCODE 8274]

•

Aspergesalade met verse hoeve-eitjes en Hollandaise
mayonaise (enkel in seizoen) € 13,00 P.P.
[BESTELCODE 8275]

•

Tomaat mozzarella € 11,00 P.P. [BESTELCODE 8276]

•

Gravad lax met garnituur van dillekomkommers en
zure room € 14,00 P.P. [BESTELCODE 8277]

•

Huisbereide ganzenlever met konfijt (enkel in seizoen)
€ 15,00 P.P. [BESTELCODE 8278]

•

Huisbereide zalm met gemengd slaatje
€ 12,50 P.P.

WARME VOORGERECHTEN

€ 12,00 / DOOSJE [BESTELCODE 8210]

•

Huisbereide kaaskroket met garnituur
€ 3,00 / STUK [BESTELCODE 8159]

2 scampi diabolique  •  2 quiches met ham en prei
2 gebakken kippenboutjes   •  2 kaasvideetjes
2 Sint-Jacobsnootjes in jasje van filet de sax

•

Huisbereide garnaalkroket met garnituur
€ 4,00 / STUK [BESTELCODE 8160]

FIJNPROEVERSHAPJES

Gepresenteerd op een vuurvast ovenschaaltje:

€ 14,00 / DOOSJE [BESTELCODE 8142]

BUFFETTEN

Salade folle van het huis:
gerookte vis, ganzenlever, wildpaté, gebakken scampi,
grijze garnaal, parmaham, gerookte eendenborst, fris
slaatje en broodje € 13,50 P.P. [BESTELCODE 8269]

€ 8,95 / DOOSJE [BESTELCODE 2138]

HAPJES DELUXE

ZOMERSE

•

2 mini Sint-Jacobsschelpjes  •  2 quiches met ham en prei
2 koekjes met garnaalvulling  •  2 krokantjes met gerookte
zalmvelouté  •  2 scampi met Breydelspek

•

Huwelijk van zalm en tongrolletjes
€ 10,75 P.P [BESTELCODE 8164]

•

Scampi diabolique met kruidentoast
€ 10,95 P.P [BESTELCODE 8167]

•

Sint-Jacobsschelp
€ 9,95 P.P [BESTELCODE 8168]

•

Warme halve kreeft Belle Vue
€ 15,80 P.P [BESTELCODE 8282]

•

Gebakken ganzenlever met gekarameliseerde
appeltjes € 14,20 P.P [BESTELCODE 8283]

•

Tongrolletjes met grijze garnalen gegratineerd
€ 10,95 P.P. [BESTELCODE 8346]

•

Pladijs medaillon met gravad lax
€ 11,45 P.P. [BESTELCODE 8181]

LEPELHAPJES

€ 3,00 / STUK [BESTELCODE 8247]
(Verkrijgbaar vanaf 10 stuks/soort in porselein of
glas - niet tijdens de eindejaarsfeesten)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fijne eendenpastei seizoen [8248]
Gandaham met meloen [8249]
Gegrilde beenham met mosterdsausje [8250]
Gerookte zalm met groentenslaatje [8251]
Hammousse met gedroogde ham en gelei van witte
porto [8252]
Kreeftenhapje [8253]
Mini-tomaatje met grijze garnalen [8254]
Mousse van Breydelham [8255]
Pastei van het huis [8256]
Pastrami met rucola [8257]
Rillette van zalm met 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]

SOEPEN

DESSERTPOTJES

•

Aspergesoep met garnituur van aspergepunten
€ 5,25 / LITER [BESTELCODE 8151]

Chocolademouse met Advocaat 		
Ambachtelijk recept van pure chocolade,
afgewerkt met Advocaat.

•

Bisque d’homard geparfumeerd met Jack Daniels
€ 7,25 / LITER [BESTELCODE 8152]

•

Witte chocolademousse 			
€ 2,75 / ST
De klassieke bereiding van een witte chocolademousse.

Boschampignonroomsoep
€ 4,25 / LITER [BESTELCODE 8153]

•

Pompoenroomsoep
€ 3,75 / LITER [BESTELCODE 8157]

•

Kervelsoep
€ 3,50 / LITER [BESTELCODE 8285]

•

Tomatensoep met balletjes op grootmoeders wijze
€ 3,50 / LITER [BESTELCODE 8158]

•

Kippe veloutésoep
€ 4,75 / LITER [BESTELCODE 8182]

Crème brûlée chocolademousse		
€ 2,95 / ST
Crème brûlée met een laagje chocolademousse,
verrijkt met een chocolade caramel crunchy bovenop.

HOOFDGERECHTEN
VIS
•

•

Pladijs medaillon met gravad lax, op Normandische
wijze aangevuld met juliennegroentjes
€18,80 P.P. [BESTELCODE 8185]
Zalmfilet met choronsaus aangevuld met juliennegroentjes
€16,80 P.P. [BESTELCODE 8300]

Vanillepudding 				
€ 2,95 / ST
Overheerlijke vanillecrème met een origineel ‘Lotus
speculoos koekje’.
4 zoete verleiders 			
€ 7,20 / ST
Een kwartet van chocolademousse, tiramisu, tiramisu
met advocaat en tiramisu met cuberdon.
Familie tiramisu

€ 7,95

Familie chocolademousse

AARDAPPELIDEETJES

HOOFDGERECHTEN
VLEES
•

Ardeens varkenshaasje in een romig ‘Tierenteyn’ sausje aangevuld met hartige groentjes in een porseleinen
schaaltje
€ 16,80 P.P. [BESTELCODE 8169]

•

Gevulde kalkoenrollade met kalfsgehakt en pistachenootjes aangevuld met zoete groentjes in een
porseleinen schaaltje
€16,80 P.P. [BESTELCODE 8176]

•

Parelhoenfilet fine champagne met cantharellen
aangevuld met seizoensgroentjes in een porseleinen
schaaltje
€17,80 P.P. [BESTELCODE 8173]

•

•

•

•

•

•

•

Hertenfilet ‘Grand Veneur’aangevuld met zoete
groentjes en fruit in een porseleinen schaaltje
€18,80 P.P. [BESTELCODE 8179]
Fazantenfilet op Brabantse wijze aangevuld met zoete
groentjes en fruit in een porseleinen schaaltje
€19,80 P.P. [BESTELCODE 8298]
Kalkoenfilet met bordelaisesaus aangevuld met hartige groentjes in een porseleinen schaaltje
€15,80 P.P. [BESTELCODE 8267]
Eendenborstfilet met sinaasappelsausje aangevuld
met zoete groentjes en fruit in een porseleinen
schaaltje
€17,80 P.P. [BESTELCODE 8288]
Kalkoenfilet in roze pepersaus aangevuld met hartige
groentjes in een porseleinen schaaltje
€15,80 P.P. [BESTELCODE 8292]
Gevulde parelhoenfilet met suprème gehakt aangevuld
met zoete groentenkrans
€17,95 P.P. [BESTELCODE 8183]
Feestkwartel gevuld met suprème gehakt aangevuld
met zoete groentenkrans
€17,95 P.P. [BESTELCODE 8184]

€ 2,75 / ST

•

Gratinaardappelen (4 st/doosje = 2 pers)
€4,80 / DOOSJE

•

Kastanjepuree (2 st/doosje = 2 pers)
€4,20 / DOOSJE

•

Pomme duchesse (4 st/doosje = 2 pers)
€4,00 / DOOSJE

•

Verse huisbereide kroketjes (15 stuks)
€5,50 / DOOSJE

€ 7,95

Familie duo dessert € 7,95

DESSERTPOTJES
ZONDER

TOEGEVOEGDE
SUIKERS
Tiramisu met speculoos 			
Ons authentieke recept van tiramisu
maar met speculooskoekjes.

€ 2,95 / ST

Tiramisu met crumble van speculoos
De klassieke tiramisu, afgewerkt met een
crumble van speculoos.

€ 2,75 / ST

Tiramisu met Cuberdon 			
Tiramisu verrijkt met Cuberdon siroop,
afgewerkt met een Cuberdon.

€ 2,95 / ST

Toetje van het huis 			
Mascarpone crème met zowel er tussen
als erbovenop advocaatlikeur.

€ 2,95 / ST

Duo dessert 				
Chocolademousse, mascarpone crème
en een boudoir koekje gemengd met rum.

€ 2,75 / ST

Aardbeicrème				

€ 3,40 / ST

Chocolademousse 			

€ 3,40 / ST

Tiramisu		

€ 3,40 / ST

			

DESSERTBORD
€ 14,00/bord + waarborg bord
[bestelcode 9205]

Brésiliennetoetje 				
€ 2,75 / ST
Ambachtelijke banketbakkerspudding en
mascarponecrème, afgewerkt met bréseliennenootjes.
Rijstpap met krieken			
Grootmoeders rijstpap, afgewerkt met
Noord-kriekengelei.

€ 2,55 / ST

Rijstpap met bruine suiker			
Grootmoeders rijstpap met bruine suiker

€ 2,35 / ST

Chocolademousse 			
Ambachtelijk recept van pure chocolade
met kwaliteitsvolle room.

€ 2,45 / ST

Deze desserts worden geserveerd in plexiglaspotjes.

Verschillende zoete lekkernijen gecombineerd op één bord.
Puur genieten van al dat lekkers! Dit is echt dé afsluiter
voor uw menu.

DESSERTBUFFET
Een speciaal evenement gepland waar u net iets
meer voor wilt? Geen probleem, kies dan voor
ons dessertbuffet. Wij creëren een overheerlijk
buffet op maat van uw evenement (en thema)!

COMMUNIE &
LENTEFEEST MENU
€ 39,50 P.P. [BESTELCODE 8330]
(Verkrijgbaar vanaf 6 pers)
•
•
•
•
•

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

Gratis
Fles witte wijn Serenello Chardonnay
(per 4 personen)

TIP

PARTYBOX

Ideaal als
cadeau

Een heerlijke combinatie van
24 mini dessertjes!
€ 45,00
Kan je niet kiezen tussen de verschillende
mogelijkheden? Wil je alles eens geproefd
hebben? Kies dan voor onze heerlijke partybox
met verrassend veel smaken!
Op zoek naar een origineel geschenk?
Wij leveren de partybox mooi verpakt aan
huis!

COMMUNIE &
LENTEFEEST BUFFET
€ 39,50 P.P. [BESTELCODE 8329]
(Verkrijgbaar vanaf 6 pers)

APERITIEF
•

Tapasbord de luxe

SOEP
•

Aspergesoep met verse aspergepuntjes of
tomatensoep met balletjes

BUFFET
•

Culinair genieten van ons delicatessen buffet!
Benieuwd wat hier allemaal in zit? Neem een kijkje op
p.1 van deze krant.

DESSERT
•

Heerlijk lichtgeklopte mascarponecreme met rode
vruchten en gebakken merengue

HEERLIJKE BBQ
RUNDSVLEES
Côte à l’os
Entrecote
Zesrib
Gemarineerde filet mignon
Rundsbrochette
Gerijpte côte à l’os
Entrecoteburger
“Stal Blockeel” burger
Runderbrazade
Black Angus

KALKOEN
Kalkoenbrochette
Kalkoentournedos
Kalkoenhaasje
Kalkoennootjes

Kalfssteak
Kalfsrosbief
(Gemarineerde) kalfsoester
Kalfsbrochette
Kalfscôte à l’os

VARKEN

BBQ-worsten
Brochettes
Gemarineerde ribben
Gemarineerd spek

ONZE HUISSPECIALITEITEN

•
•
•

KIP

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

Kippenbrochette
Kippenboutjes
(Gemarineerde) kipfilet
Kippenknotsjes
Kippenchips

•
•
•
•
•

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]
(Verkrijgbaar vanaf 4 pers)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemarineerde filet mignon met Hofmeesterboter
Varkenshaasje dijonaise
Eierpotje met spek en kaas
Zuiderse kippenreepjes
Kip “surprise”
Hamburgertrio: kaasburger, rundsburger
“Stal Blockeel” en kippenburger
Toscaanse kalfssteak
Lamsfilet Verdure
Mignonette met pastrami en kruidenkaas
Kruidenworstje

Gepresenteerd op schotel met
3 bijpassende sausjes.

PICKNICK ‘PUUR GENIETEN’

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

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

ONZE KLASSIEKERS

KALF

HUISGEMAAKTE SAUZEN

•
•
•
•

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]

€ 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)

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

KINDERVERSIE € 14,80 / P.P.
1 flesje water en 1 vruchtensapje

Ruime keuze in koude en warme sauzen
Béarnaise van het huis

IDEEËN MET PASTA OF AARDAPPEL

WWW.SLAGERIJBLOCKEEL.BE

