gourmet
▪ Gemarineerd biefstukje met Hofmeesterboter

Feestgourmet, Steengrill,
Teppanyaki
€ 14,95 P.P. [vanaf 4 personen]

▪ Eierpotje met spek en kaas

[bestelcode 8258]

▪ Varkensreepjes op wijze van de chef

§ Gemarineerde filet mignon met Hofmeesterboter

Gourmet
€ 10,95 p.p. [Bestelcode 8140]

▪ Hamburgertrio: kaasburger, rundsburger
“Stal Blockeel” en kippenburger

▪ Varkenshaasje dijonaise
§ Eierpotje met spek en kaas

▪ Lamskotelet Verdure

§ Zuiderse kippenreepjes

▪ Varkens cordon bleu

§ Kip “surprise”

▪ Ardeense varkensoestertje

§ Hamburgertrio: kaasburgertje, rundsburgertje

▪ Varkenshaasje dijonaise

“Stal Blockeel” en kipburgertje

▪ Mini wit worstje

§ Toscaanse kalfssteak

§ Kip “surprise”

§ Lamsfilet Verdure

Gepresenteerd op schotel met 3 bijpassende sausjes.

§ Mignonette met Pastrami
§ Kruidenworstje
Gepresenteerd op schotel met 3 bijpassende sausjes.

Gourmet De Luxe

glutenvrij

€ 16,95 p.P. [bestelcode 8231]
§ Gemarineerde filet mignon met Hofmeesterboter
§ Kip “surprise”

Gourmet Gastronoom

§ Gekruid spekje

€ 22,80 p.p. [Bestelcode 8259]

§ Kipburger

(verkrijgbaar vanaf 4 personen)

▪ Varkenshaasje dijonaise

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

§ Garnaaltjesomelet
§ Gepaneerde victoriabaars
§ Gemarineerde scampi
§ Visburger
§ Gerookte zalmmedallion
§ Ardeense kabeljauwsteak
§ Visgyros
§ Coquille in jasje van filet de sax
§ Gemarineerd roodbaarsfiletje
Gepresenteerd op schotel met 3 bijpassende sausjes
+ gratis flesje olijfolie. Verkrijgbaar vanaf 4 personen.

Kindergourmet
€ 6,80 P.P. [bestelcode 8257]
§ Eierpotje met spek

geschenkje:
Kinderkerstsurprise!

§ Hamburgertrio: kaasburgertje, rundsburgertje
“Stal Blockeel” en kipburgertje
§ Mini wit worstje
§ Kippenboutje
§ Kindersteak
Gepresenteerd op schotel met 3 bijpassende sausjes.

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

fondue
Fondue
€ 9,95 P.P.

Kinderfondue
€ 6,80 p.P.

[bestelcode 8260]

[bestelcode 8161]

geschenkje:

§ Rundvlees Bourguignon

§ Assortiment gehaktballetjes

Kinderkerstsurprise!

§ Gekruid varkensvlees

§ Blokje kaas met spek

§ Gemarineerd kalkoenhaasje

§ Kippenboutje

§ Blokje Gouda met gerookt spek

§ Wit worstje

§ Ardeense chipolata

§ Rundsblokjes

§ Kippengehaktballetjes

§ Kippenblokjes

§ Zwitserse gehaktballetjes
§ Kruidengehaktballetjes
§ Chipolata
§ Mini spekfakkel

glutenvrij

§ Smoked kaasworstje
Gepresenteerd op schotel met 3 bijpassende sausjes.

Fondue Gastronoom

Onze gourmet & fondue kan u aanvullen met:

€ 16,80 p.p. [Bestelcode 8262]

§ Rauwe groentenschotel

€ 4,45 per persoon

[bestaande uit: gemengde sla, geraspte worteltjes,
gemengde bloemkool- en broccolisalade, tomaten met
fijne ui, verse boontjes met garnituur van gekookte eitjes
en rauwkostsalade]
§ Pastasalade

€ 3,25 per persoon

§ Koude aardappelsalade

€ 2,50 per persoon

§ Krieltjes

€ 2,75 per persoon

(verkrijgbaar vanaf 4 personen)
▪
▪
▪
▪
▪

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

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

buffetten
Superbuffet
€ 32,50 p.p. [Bestelcode 8129]

Gemengd Koud Buffet
€ 24,95 p.p. [Bestelcode 8128]

Vlees

Vlees

▪ Rundsfilet “Stal Blockeel”

▪ Gebakken kippenboutvleugeltje

▪ Foie gras met gekaramelliseerde appeltjes
▪ Gebakken kippenboutvleugeltje
▪ Gekookte hamrol met verse asperges
▪ Reepje seizoenspaté
▪ Bokaaltje rillette van het huis
▪ Huisgedroogde rauwe ham
met zoete meloen
▪ Schaaltje rucola met runderpastrami

▪ Gebakken varkensgebraad Duroc
▪ Gekookte hamrol met asperges
▪ Rundsfilet “Stal Blockeel”
▪ Huisgedroogde rauwe ham
met zoete meloen
▪ Huisbereid kippenwit
▪ Sneetje Meestersalami
▪ Bokaaltje rillette van het huis

▪ Sneetje Italiaanse salami
Vis
Vis

▪ Ambachtelijk gerookte forel

▪ Gebakken gamba

▪ Gevuld eitje met krab

▪ 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

Geschikt voor ieder
familiefeest, eindejaarsfeest, verjaardags- of
pensioenfeest. Aangevuld
met een groentenbuffet,
3 bijpassende sausjes,
aardappelsalade, rijst en
pastasalade. U kan dit
verder ook aanvullen met
kreeft of oesters.
[dagprijs]

▪ Gebakken gamba
▪ Gebakken scampistaartje
▪ Scampi-krabsalade
▪ Gepocheerde zalmfilet
▪ Gerookte heilbot
▪ Tartaar van gerookte zalm
in een Weckpotje
▪ Pralientje van tongrolletje
▪ Wrap met zalm en Philadelphia
▪ Gepelde tomaat gevuld
met grijze garnalen
▪ Perzik gevuld met tonijn

kaasplank van het huis
Kaasplank Van Het Huis
€ 15,95 p.P. [bestelcode 8102]
Onze kaasschotels worden met zorg samengesteld uit een
uitgelezen assortiment rijpe en fijne kazen [300g per persoon]. Ze worden rijkelijk afgewerkt met vers en gedroogd
fruit, notenmix, ambachtelijke confituur en kaasbloempjes.
Wanneer u een voorkeur heeft voor bepaalde kaassoorten,
dan houden wij daar graag rekening mee. Onze kaasplank
wordt aangevuld met een broodmandje en echte hoeveboter.

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

Tapasschotel Uitgebreid aperitieven
€ 15,95 p.P. [vanaf 4 personen] [bestelcode 8136]
§ Ansjovis

§ Kaasblokjes

§ Parmaham

§ Groentenchips

§ Rucola met runderpastrami

§ Mousse van Breydelham

§ Tapenade met toast

§ Lookbroodjes

§ Lepeltje haring curry

§ Vers mozzarellaspiesje

§ Tête de Moine

§ Speltbroodjes

§ Mortadella

§ Grissinistokjes

§ Koningsolijven

§ Zoete pepertjes

§ Scampi

§ Krokantje van pancetta

§ Zongedroogde tomaten

§ Rilette

met kerstomaatjes

§ Plukje Italiaanse bergham
§ Zuiderse salami
met gedroogde vijgen

Nieuwjaarsbroodjes
€ 12,00 p.P. [bestelcode 8381]
Kleine malse ovenkoekjes belegd met:
▪ Garnaalsalade met grijze garnaaltjes
▪ Carpaccio van gerookte rundsfilet
▪ Pastei met uienkonfijt
▪ Préparé van de chef
▪ Brie vergezeld van honing en nootjes
▪ Beenhamsalade met gebakken uitjes en eitjes
▪ Gerookte zalm met uitjes en Philidelphia
▪ Ham en eitjes

stel je menu samen
culinaire verwenhapjes

Voorgerechten

Hartige hapjes
€ 7,50 per doosje [bestelcode 2138]

▪ Huisbereide kaaskroket

▪ 2 ovengebakken mini pizza’s
▪ 2 kaas- en hamrolletjes
▪ 2 mini garnaalvideetjes

€ 1,85 per stuk

[bestelcode 8159]

€ 3, 25 per stuk

▪ Huisbereide garnaalkroket
[bestelcode 8160]

▪ Duo van Wagyu- en varkenswangkroket

€ 7,45 per duo

[bestelcode 8263]

▪ 2 gebakken worstenbroodjes

Gepresenteerd op een vuurvast ovenschaaltje:

▪ 2 pruimpjes met spek

▪ Huwelijk van zalm en tongrolletjes

€ 9,25 p.P	

[bestelcode 8164]

Hapjes Deluxe
€ 10,00 per doosje [bestelcode 8210]
▪ 2 scampi diabolique
▪ 2 quiches met ham en prei
▪ 2 gebakken kippenboutjes

▪ Scampi diabolique met kruidentoast

€ 9,25 p.P

[bestelcode 8167]

€ 7,25 p.P

▪ Sint-Jacobsschelp
[bestelcode 8168]

▪ Tongschar met gravad lax
in mousselinesaus
[bestelcode 8164]

▪ 2 kaasvideetjes

v is va n
het
jaar

€ 9,95 p.P

▪ 2 Sint-Jacobsnootjes in jasje van filet de sax

Fijnproevershapjes
€ 12,00 per doosje [bestelcode 8142]
▪ 2 mini Sint-Jacobsschelpjes
▪ 2 tulpjes met kalfszwezerikken
▪ 2 hoorntjes met garnaalvulling
▪ 2 krokantjes met gerookte zalmvelouté
▪ 2 scampi met Breydelspek

soepen
▪ Aspergesoep met garnituur
van aspergepunten

€ 4,75 per liter

[bestelcode 8151]

▪ Bisque d’homard geparfumeerd
€ 9,25 per liter
met Jack Daniels 			
[bestelcode 8152]

▪ Boschampignonroomsoep

€ 4,25 per liter

[bestelcode 8153]

koude hapjes
€ 10,00 per doosje [bestelcode 8105]
▪ Trio van mousses
2 glaasjes Noorse gerookte zalmmousse
afgewerkt met huisbereide gravad lax
2 glaasjes foie gras mousse met gekarameliseerde
nootjes en vijgenconfijt
2 glaasjes breydelhammousse afgewerkt met
Portgelei

▪ Pompoenroomsoep

€ 3,75 per liter

[bestelcode 8157]

▪ Kastanjesoep met pastrami snippers

€ 5,95 per liter

[bestelcode 8230]

▪ Tomatensoep met balletjes
€ 3,50 per liter
op grootmoeders wijze		
[bestelcode 8158]

stel je menu samen
hoofdgerechten vlees
▪ Ardeens varkenshaasje in een romig ‘Tierenteyn’ sausje 		
€ 15,80 p.P.
aangevuld met hartige groentjes in een porseleinen schaaltje			
[bestelcode 8169]

▪ Gevulde kalkoenrollade met kalfsgehakt				
en pistachenootjes aangevuld met hartige groentjes
in een porseleinen schaaltje

€ 15,80 p.P.

[bestelcode 8176]

▪ Parelhoenfilet fine champagne met cantharellen			
€ 16,80 p.P.
aangevuld met hartige groentjes in een porseleinen schaaltje
[bestelcode 8173]

▪ Hertenfilet ‘Grand Veneur’ 				
€ 18,80 p.P.
aangevuld met zoete groentjes en fruit in een porseleinen schaaltje
[bestelcode 8179]

▪ Everzwijnfilet met wildsaus 				
€ 19,80 p.P.
aangevuld met zoete groentjes en fruit in een porseleinen schaaltje
[bestelcode 8265]

▪ Fazantenfilet op Brabantse wijze				
€ 19,50 p.P.
aangevuld met zoete groentjes en fruit in een porseleinen schaaltje
[bestelcode 8266]

▪ Kalkoenfilet met bordelaisesaus			
€ 14,80 p.P.
aangevuld met hartige groentjes in een porseleinen schaaltje			
[bestelcode 8267]

hoofdgerechten vis
▪ Tongscharfilet met gravad lax op Normandische wijze, 		
aangevuld met juliennegroentjes			

€ 18,80 p.P.

[bestelcode 8268]

▪ Gebakken zalmfilet met mousselinesaus 				
aangevuld met juliennegroentjes			

€ 16,80 p.P.

[bestelcode 8298]

Een hoofgerecht kan aangevuld worden met:
▪ Gratinaardappelen (4 rondjes per doosje = 2 personen) 		

€ 4,80 per doosje

[bestelcode 8305]

▪ Verse huisbereide kroketjes (15 stuks ) 				

€ 4,50 per doosje

[bestelcode 5137]

DESSERTS
▪ Chocomousse ‘Klassiek’				

€ 4,20 p.P.

▪ Dessertbord van het huis

€ 12,50

€ 4,20 p.P.

▪ Doos gevuld met 12 stuks
minidessertjes uit ons assortiment

€ 15,75

▪ Familie chocolade mousse 400 gr

€ 4,90

▪ Familie tiramisu 400 gr

€ 5,10

[bestelcode 9206]

▪ Duodessert				
[bestelcode 9209]

▪ Tiramisu				

€ 4,20 p.P.

[bestelcode 9207]

▪ Tiramisu van Ferrero Rocher				

€ 4,45 p.P.

[bestelcode 9202]

▪ Toetje van het huis				

€ 4,45 p.P.

[bestelcode 9210]

▪ Panacotta peer speculoos				

€ 4,45 p.P.

[bestelcode 9215]

▪ Duo van chocolademousse caramel café glacé			€ 4,65 p.P.
[bestelcode 9288]

OF KIES UIT ONS AANBOD
Onze menu’s worden met de grootste zorg samengesteld om u een passende variatie aan smaken te kunnen aanbieden.
Onze menu’s zijn dan ook vast vooropgesteld en kunnen onderling niet met elkaar gecombineerd worden.
Per bestelling aanvaarden wij ook slechts 1 menu. Verkrijgbaar vanaf 2 personen per menu.

menu 1

menu 2

Tomatensoep met balletjes

Pompoenroomsoep

▪

▪

Sint-Jacobsschelp

Huwelijk van zalm en tongrolletjes

▪

▪

Ardeens varkenshaasje in een romig

Gevulde kalkoenrollade met kalfsgehakt,

‘Tierenteyn’ mosterdsausje,

pistachenootjes, champagnesaus,

hartige groenten en aardappelgratin

verse kroketjes en zoete groentjes

▪

▪

Chocomousse ‘Klassiek’

Tiramisu

€ 23,80 p.P.

€ 26,80 p.P.

[bestelcode 5373]

[bestelcode 5374]

menu 4

menu 3

Kastanjesoep
▪

Boschampignonroomsoep
▪
Scampi diabolique met kruidentoast

•

Tongschar met gravad lax
op Normandische wijze

▪

▪

Parelhoenfilet vergezeld van champagnesaus

Hertenfilet grand veneur

en oesterzwammen, seizoensgroenten en

met zoete groentenkrans

aardappelgratin

en gratin aardappelen

▪

▪

Tiramisu ferrero rocher

Duo van chocolademousse
caramel en café glacé

€ 32,80 p.P.
[bestelcode 5375]

€ 36,80 P.P.
[bestelcode 5375]

OF KIES UIT ONS AANBOD
Traditionele opgevulde kerstkalkoen
Kalkoen, ontbeend en opgevuld met overheerlijke
gehaktvulling, bereid door de chef.
Verkrijgbaar vanaf 5 personen.
Afhaalmogelijkheden
▪ Vers met braadadvies, saus en garnituur € 8,95 p.p.

[bestelcode 8375]

▪ Reeds voorgebakken en half voorgesneden om nog op te warmen,
saus en garnituur € 10,80 p.p. [bestelcode 8376]

royale opgevulde kerstkalkoen
Kalkoen, ontbeend en opgevuld met overheerlijke
kalfstgehaktvulling, verse truffel, kalfswezeriken, foi gras
bereid door de chef.
Verkrijgbaar vanaf 5 personen.
Afhaalmogelijkheden
▪ Vers, met braadadvies, saus en garnituur € 11,80 p.p. [bestelcode 8377]
▪ Reeds voorgebakken en half voorgesneden om nog op te warmen,
saus en garnituur € 14,95 p.p. [bestelcode 8378]

Dit alles kan verder worden aangevuld met:
▪ Traditionele groentenkrans
Onze traditionele, warme groentenkrans bestaat uit
2 gekarameliseerde witloofjes				

€ 6,80 per doosje
(per 2 personen)

2 porties zoete worteltjes
2 porties kerstomaatjes
2 bundeltjes boontjes met spek
▪ Een beetje zoet
Appeltjes met veenbessen (2 stuks per doosje)
Wijnpeertjes (6 stuks per doosje) 			

€ 3,50 per doosje
€ 7,50 per doosje

▪ Aardappelideetjes
Gevulde jagersaardappel (2 stuks per doosje = 2 pers.) € 5,00 per doosje
Gratinaardappelen (4 rondjes per doosje = 2 pers. )
Kastanjepuree (4 stuks per doosje = 2 pers.)
Pomme duchesse (4 stuks per doosje = 2 pers.)
Verse huisbereide kroketjes (15 stuks) 			

€ 4,80 per doosje
€ 4,20 per doosje
€ 4,00 per doosje
€ 4,50 per doosje

Het was een idee van de chef
Droog gerijpt vlees
Ons Belgisch wit-blauw, deskundig geselecteerd door Tom,
met een gemarmerde vleesstructuur, laten we een maand lang
met zorg op natuurlijke wijze rijpen in een speciale koelcel.
Het vlees verliest overtollig vocht en krijgt een zeer malse structuur
en intense smaak.
Voor de echte vleeskenners/liefhebbers hebben we ons uitgebreid assortiment Dry Aged côte à l’os en êntrecôte van onze eigen Belgisch wit-blauw
runderen. Daarnaast hebben we ook nog een selectie andere rassen van de
vroegmarkt in Parijs (Rungis).

exclusief wagyu rund
Het Japanse Wagyu vlees staat bij topchefs
bekend als ‘de kaviaar onder het rundvlees’.
De Wagyu runderen worden ongelooflijk verwend: ze lopen los in de wei, worden gevoederd met de beste natuurlijke granen en
krijgen bierdraf te eten. Het rijk gemarmerde
Wagyu vlees smelt in de mond en verrast de
smaakpapillen met een ongekende sappigheid.
Wagyu vlees vormt een welkome aanvulling op
het assortiment van onze topslagerij.

Van deze exclusieve Japanse runderen hebben
we er 2 bij Stal Blockeel.
Deze worden verwerkt in vers vlees
▪ côte à l’os
▪ burgers
▪ huisbereide charcuterie
▪ carpaccio
▪ tartaar
Check ons label
Bestel tijdig!
in de winkel!

Winterbarbecue
hapjes
▪ Voorgegaarde ribbetjes
▪ Trio van witte pensjes
▪ Casselerrib
▪ Kippenboutjes
De hapjes worden gepresenteerd op één brochette.

Voorgerecht
Voor de barbecue of oven.
▪ Sint-Jacobsschelp rijkelijk gevuld met coquilles
en scampi in een diaboliquesausje

Hoofdgerecht
▪ Trio van côte à l’os: rund, kalf en varken
met bijpasende kruidenoliën en aangepaste sausen,
rozemarijnaardappeltjes en gemengd slaatje (kommetje per persoon).

Volledig menu I € 28,95 p.p [bestelcode 8379]
enkel hoofdgerechten I € 17,80 p.p [bestelcode 8380]
Te bestellen vanaf 4 personen.

wagyu rund

eindejaarsregeling
Bestellingen Eindejaar
Alle bestellingen (ook voor vers vlees, charcuterie, …) voor de eindejaarsfeesten worden in de winkel genoteerd, op het voorgedrukt
bestelformulier of via mail op het adres eindejaar@slagerijblockeel.be (enkel op dit e-mailadres!). Wij aanvaarden geen bestellingen
voor de eindejaarsfeesten via telefoon. Bij bestellingen voor de eindejaarsfeesten ontvangt u van ons een bestelbon met nummer, die
u nodig heeft bij het afhalen van uw bestelling. Na het plaatsen van een bestelling kunnen wij geen wijzigingen meer toestaan. U kan
wel bijbestellen door een nieuwe bestelbon in te vullen. Bij het plaatsen van een bestelling wordt u ook een voorschot van € 25,00
gevraagd.
Afsluit bestellingen Kerst-avond/dag 21 december om 12 uur en afsluit bestellingen Oudejaar/Nieuwjaar 28 december om 12 uur.

Openingsuren Feestdagen
Kerstperiode				
wo 21 december 2016

08u00 - 19u30				

do 22 december 2016

gesloten 				

vr 23 december 2016

08u00 - 19u30					

za 24 december 2016

08u00 - 17u00 (afhaling vanaf 10u00 - 17u00)		

zo 25 december 2016

10u00 - 12u00				

ma 26 december 2016

08u00 - 18u00 (2e Kerst winkel open)		

di 27 december 2016

08u00 - 19u30				

Nieuwjaarsperiode
wo 28 december 2016

08u00 - 19u30				

do 29 december 2016

gesloten 				

vr 30 december 2016

08u00 - 19u30				

za 31 december 2016

08u00 - 17u00 (afhaling vanaf 10u00 - 17u00)			

zo 1 januari 2017		

10u00 - 12u00 				

ma 2 januari 2017		

08u00 - 19u30				

di 3 januari 2017		

08u00 - 19u30				

Blockeel slagerij-traiteur
Prins Leopoldstraat 65
9700 Oudenaarde
T 055 31 15 68
www.slagerijblockeel.be
Volg ons op Facebook

