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Beste klanten,
Met trots stellen wij onze culinaire
eindejaarsfolder voor.
Hopend u gezelligheid te brengen en
u culinair te mogen verwennen in deze
eindejaarsperiode.
Tom, Nathalie, Margaux, Marlieke, Mathis.
Veel kijk- en leesgenot
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Van onze eigen boerderij naar onze slagerij. Van veld tot bord. Kijk verder naar onze culinaire gerechten.

Het verhaal begint op onze boerderij ‘Stal Blockeel’ met Tom zijn passie, het kweken en voederen van runderen.
Met de eigen geteelde granen, verwerkt in een gezond veevoeder, passen we een uitgewerkt voedingspatroon toe.
Door verticale integratie én met liefde en passie worden onze runderen grootgebracht. Hierdoor behalen we de
TOPKWALITEIT die we willen. Rundvlees, kalfsvlees in eigen beheer! Een bezoek aan onze boerderij is mogelijk, na afspraak.
Margaux zal u met passie het reilen en zeilen uit de doeken doen.
Onze slager stielmensen versnijden en bereiden dagelijks een assortiment vers vlees, panklare producten, huisgemaakte
charcuterie en seizoensgebonden gerechten. In de keukens werken onze koks iedere dag opnieuw met liefde en passie aan
hun gerechten. Op een hoogwaardig niveau dragen zij zorg voor uw dagelijks gerecht of om uw feestmenu om te toveren tot
een culinaire beleving waar één ieder mee wordt verwend. Een perfecte samenwerking tussen onze koude en warme keuken
zorgt voor een enorme variatie aan seizoens-, streek- en dagproducten.
zorgen voor een bijkomende verleiding in de winkel.
De bakkerij en dessertafdeling
Onze medewerkers gaan iedere dag tot het uiterste voor vernieuwing en zorgen voor sublieme zoete smaken.
Ontdek tevens ons uitgebreid gamma van overheerlijke, eerlijke seizoensgebonden chocolade.
Nathalie streeft samen met het volledige verkoopteam naar een optimale presentatie in onze culinaire winkel, die per seizoen
wordt aangekleed. Dit om u als klant de culinaire beleving te laten ervaren en dat elk bezoek u opnieuw mag verrassen door
ons uitgebreid assortiment. Wij streven ernaar om u als klant elke keer opnieuw bijzonder te laten voelen door onze bediening
en de culinaire hoogstaande producten.
We gaan voor hoogwaardige kwaliteit, heerlijk en eerlijk vlees.
We staan 7/7 tot uw dienst met een optimale serviceverlening.
Wij danken u alvast voor het vertrouwen in onze onderneming!
Culinaire groeten,

Tom, Nathalie
en het volledige team
#duurzaamheid #korte keten #100% natuurlijk #alles in eigen beheer.
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Gourmet

WIJNTIP WIT Soave D.O.C.
WIJNTIP ROOD Passo Del Sud.

GOURMET I €12,45 P.P.
[BESTELCODE 8106]

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

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

Gepresenteerd op schotel met 3 bijpassende sausjes.

Gourmet

FEESTGOURMET, STEENGRILL,
TEPPANYAKI I €15,95 P.P.

GOURMET GASTRONOOM I €23,30 P.P.

KINDERGOURMET I €7,45 P.P.

[VANAF 4 PERSONEN] I [BESTELCODE 8205]

[BESTELCODE 8109]

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.

§
§
§
§
§

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

Gemarineerde filet mignon met Hofmeesterboter
Kip “surprise”
Kippenburger
Varkenshaasje dijonaise
Flandrien cordonbleu
Garnaaltjesomelet
Gepaneerd kabeljauwsteak
Gepersileerde scampi
Visburger
Gravad lax blokjes
Visgyros met rivierkreeft staartjes
Sint-Jacobsvrucht de sax
Gemarineerd roodbaarsfiletje

Gepresenteerd op schotel met 3 bijpassende sausjes.

[BESTELCODE 8108]

WIJNTIP WIT Soave D.O.C.
WIJNTIP ROOD Passo Del Sud.

GLUTENVRIJ.

GOURMET DE LUXE I €17,95 P.P.
[VANAF 4 PERSONEN] [BESTELCODE 8204]

Eierpotje met spek
Mini wit worstje
Kip suprise
Kindersteak
Hamburgertrio: kaasburgertje,
rundsburgertje “Stal Blockeel”
en kipburgertje

+ KINDERKERSTSURPRISE!

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

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

Gepresenteerd op schotel met 3 bijpassende sausjes.

Gepresenteerd op schotel met 3 bijpassende sausjes.

*Al onze bereidingen worden klaargemaakt
in een niet-glutenvrije atmosfeer

*Al onze bereidingen worden klaargemaakt
in een niet-glutenvrije atmosfeer
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Fondue
WIJNTIP WIT Soave D.O.C.
WIJNTIP ROOD Pignataro Primitivo

FONDUE I €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

Gepresenteerd op schotel
met 3 bijpassende sausjes.

KINDERFONDUE I €7,25 P.P.
[BESTELCODE 8101]

§
§
§
§
§
§
§

Assortiment gehaktballetjes
Blokje kaas met spek
Chipolata
Wit worstje
Rundsblokjes
Kippenblokjes
Grillworstje

Gepresenteerd op schotel
met 3 bijpassende sausjes.

ONZE GOURMET & FONDUE
KAN U AANVULLEN MET:
§ Rauwe groenteschotel 			

€4,95/P.P.

[BESTELCODE 8123]

Bestaande uit gemengde bladsalade, geraspte worteltjes,
gemengde bloemkool, broccoli en radijssalade, gekleurde
Tomabel tomaatjes met fijne ui, verse sperzieboontjes met
scharrelei en rauwkostsalade
§ Pastasalade				€3,25/P.P.
[BESTELCODE 8114]

+ KINDERKERSTSURPRISE!

§ Koude aardappelsalade 			

€2,50/P.P.

[BESTELCODE 8115]

§ Rozemarijn aardappelen 			

€2,75/P.P.

[BESTELCODE 8122]

*Al onze bereidingen worden klaargemaakt
in een niet-glutenvrije atmosfeer

8

9

Kaasplank
WIJNTIP WIT Lugano D.O.C.
WIJNTIP ROOD Cinquenoci Primitivo

KAASPLANK VAN HET HUIS
I €16,95 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.

Beenham
WIJNTIP WIT Soave D.O.C.

Nieuwjaarsbroodjes
WIJNTIP WIT Soave D.O.C.

WIJNTIP ROOD Valpolicella Ripasso

BEENHAM I €8,25 P.P.
[BESTELCODE 8222]

Beenham met provençaalse en champignonsaus.
Kan op zijn geheel of gesneden verkregen worden,
om in de oven te verwarmen.

MENU BEENHAM I €14,45 P.P.
[BESTELCODE 8223]

De beenham, zoals hierboven omschreven,
wordt aangevuld met een koude groenteschotel
en aardappelsalade of een assortiment warme groenten
met gebakken aardappelen.
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WIJNTIP ROOD Pignat

WITTE EN GRANEN GEMENGDE
ZACHTE OVENBROODJES I €12,00 P.P.
[BESTELCODE 8381]

Er worden 8 broodjes per persoon voorzien.
Belegd met:
§
§
§
§
§
§
§
§

Garnaalsalade met grijze garnaaltjes
Carpaccio van gerookte rundsfilet
Pastei met uienconfijt
Préparé van de chef
Brie vergezeld van honing en pijnboompitjes
Beenhamsalade met gebakken uitjes en eitjes
Gerookte zalm met uitjes en Philadelphia
Gekookte ham met groentjes
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Buffet
WIJNTIP WIT Verdicchio Classico D.O.C
WIJNTIP ROOD Pignataro Negroamaro

GEMENGD KOUD BUFFET I €28,95 P.P.

DELICATESSEN BUFFET I €35,50 P.P.

[BESTELCODE 8104]

[BESTELCODE 8105]

§ Gebakken kippenvleugeltje

§ Gebakken kippenchips

§ Gebakken varkensgebraad Duroc

§ Schaaltje rucolasalade met runderpastrami

§ Gekookt hamrol met asperges

§ Gekookt hamrol met asperges

§ Rundsfilet Stal Blockeel

§ Rundsfilet Grand Cru

§ Huisgedroogde ham met zoete meloen

§ Spaanse Serranoham met zoete meloen

§ Huisbereid kippenwit

§ Huisbereid kippenwit

§ Sneetje salami eigen werk

§ Zuiders salamibroodje eigen werk

§ Rilette van het huis

§ Weck potje met rilette van het huis

§ Seizoenspaté met confijt

§ Foie gras met zoete garnituur en peper crackers

§ Ambachtelijk gerookte forel

§ Vitello tonato

§ Gevuld eitje met krab

§ Gerookte makreel met kruidenkorst

§ Gebakken gamba

§ Gevuld eitje met krab

§ Scampistaartje

§ Gebakken gamba

§ Schelp met scampi-krabsalade

§ Scampistaartje

§ Gepocheerde zalmfilet

§ Mi-cuits tonijn

§ Sneetje gerookte zalmfilet

§ Gepocheerde zalmfilet

§ Pralientje van tongrol met verse tartaar

§ Sneetje gerookte zalmfilet

§ Wrap met zalm en Philadelphia

§ Wrap met zalm en Philadelphia

§ Gepelde tomaat gevuld met grijze garnalen

§ Gepelde tomaat gevuld met grijze garnalen

§ Perzik gevuld met tonijn

§ Perzik met tonijnsla

Aangevuld met een groentebuffet, 3 bijpassende sausjes,
aardappelsalade, rijst en pastasalade.

§ Halve babykreeft belle vue
§ Normandisch schelpje
Aangevuld met een groentebuffet, 3 bijpassende sausjes,
aardappelsalade, rijst en pastasalade.
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Stel je menu samen

Tapasschotel
TIP Spumanté Rosé Extra Dry
TIP Prosecco D.O.C. Trevisa Brut
TIP Prosecco Extra Dry D.O.C.G. Superiore
[ook als magnumfles in cadeauverpakking te verkrijgen]

TAPASSCHOTEL UITGEBREID APERITIEVEN I €18,95 P.P.
[VANAF 4 PERSONEN] [BESTELCODE 8136]

Deze schotel bestaat uit een assortiment Italiaanse en Spaanse hapjes.
Ansjovis
Rucola met runderpastrami
Lepeltje haring curry
Plukje Italiaanse bergham
Kaasblokjes
Mousse van Breydelham
Vers mozzarellaspiesje
met kerstomaatjes
§ Koningsolijven
§ Parmaham
§
§
§
§
§
§
§
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

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
Toastjes en groentenchips

15

Stel je menu samen

Stel je menu samen
HOOFDGERECHTEN VLEES

HAPJES
Hartige hapjes
I €7,50/doosje

Hapjes deluxe
I €10,00/doosje

Fijnproevershapjes
I €12,00/doosje

[BESTELCODE 2138]

[BESTELCODE 8210]

[BESTELCODE 8142]

▪ 2 ovengebakken mini pizza’s

▪ 2 scampi diabolique

▪ 2 mini Sint-Jacobsschelpjes

▪ 2 kaas- en hamkoekjes

▪ 2 quiches met ham en prei

▪ 2 quiches met ham en prei

▪ 2 mini garnaalvideetjes

▪ 2 gebakken kippenboutjes

▪ 2 koekjes met garnaalvulling

▪ 2 gebakken worstenbroodjes

▪ 2 kaasvideetjes

▪ 2 pruimpjes met spek

▪ 2 Sint-Jacobsnootjes

▪ 2 krokantjes met
gerookte zalmvelouté
▪ 2 scampi met Breydelspek

in jasje van filet de sax

WARME VOORGERECHTEN
▪ Huisbereide kaaskroket

SOEPEN
€3,00/ST

[BESTELCODE 8159]

▪ Huisbereide garnaalkroket

€4,00/ST

[BESTELCODE 8160]

Gepresenteerd op een vuurvast ovenschaaltje:
▪ 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

€5,25/LITER

[BESTELCODE 8151]

▪ Bisque d’homard geparfumeerd
met Jack Daniels

€7,25/LITER

[BESTELCODE 8152]

▪ Boschampignonroomsoep 		

€4,25/LITER

[BESTELCODE 8153]

▪ Pompoenroomsoep		

€3,75/LITER

[BESTELCODE 8157]

▪ Kervelsoep			

€3,50/LITER

[BESTELCODE 8285]

▪ Tomatensoep met balletjes		
op grootmoeders wijze
▪ Kippe veloutésoep		
[BESTELCODE 8182]

€10,95/P.P.

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

€16,80/P.P.

[BESTELCODE 8176]

▪ Parelhoenfilet fine champagne met		 €17,80/P.P.
cantharellen aangevuld
met seizoensgroentjes
in een porseleinen schaaltje
▪ Hertenfilet ‘Grand Veneur’ 		 €18,80/P.P.
aangevuld met zoete groentjes en fruit
in een porseleinen schaaltje
[BESTELCODE 8179]

▪ Fazantenfilet op Brabantse wijze		 €19,80/P.P.
aangevuld met zoete groentjes en fruit
in een porseleinen schaaltje
[BESTELCODE 8298]

▪ Kalkoenfilet met bordelaisesaus		 €15,80/P.P.
aangevuld met hartige groentjes in
een porseleinen schaaltje
[BESTELCODE 8267]

€3,50/LITER

€4,75/LITER

[BESTELCODE 8183]

▪ Feestkwartel		
€17,95/P.P.
gevuld met suprème gehakt
aangevuld met zoete groentenkrans

[BESTELCODE 8169]

▪ Eendenborstfilet met sinaasappelsausje		 €17,80/P.P.
aangevuld met zoete groentjes en fruit
in een porseleinen schaaltje
[BESTELCODE 8288]

▪ Kalkoenfilet in roze pepersaus		 €15,80/P.P.
aangevuld met hartige groentjes in
een porseleinen schaaltje
[BESTELCODE 8292]

[BESTELCODE 8346]

▪ Pladijs medaillon met gravad lax

▪ Aspergesoep met garnituur		
van aspergepunten

‘Tierenteyn’ sausje aangevuld
met hartige groentjes
in een porseleinen schaaltje

[BESTELCODE 8173]

[BESTELCODE 8158]

[BESTELCODE 8283]

Vis van ▪ Tongrolletjes met grijze
garnalen gegratineerd
het jaar

▪ Ardeens varkenshaasje in een romig 		 € 16,80/P.P.

▪ Gevulde parelhoenfilet		 €17,95/P.P.
met suprème gehakt
aangevuld met zoete groentenkrans

[BESTELCODE 8184]

HOOFDGERECHTEN VIS
▪ Pladijs medaillon met gravad lax,
op Normandische wijze aangevuld
Vis van met juliennegroentjes

het jaar

€18,80/P.P.

[BESTELCODE 8185]

▪ Zalmfilet met choronsaus
aangevuld met juliennegroentjes

€16,80/P.P.

[BESTELCODE 8300]

AARDAPPELIDEETJES
▪ 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

WIJNTIP WIT VISGERECHTEN
Lupus Trebbiano D.O.C.
WIJNTIP ROOD VLEESGERECHTEN
Lupus Montepulciano D.O.C.		

€11,45/P.P.

[BESTELCODE 8181]
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Menu

1

Tomatensoep met balletjes
▪

2

Sint-Jacobsschelp
▪
Ardeens varkenshaasje in een romig
‘Tierenteyn’ mosterdsausje,
hartige groenten en aardappelgratin

▪
Gevulde kalkoenrollade met kalfsgehakt, pistachenootjes, champagnesaus,
verse kroketjes en zoete groentjes

▪
Chocomousse ‘zwarte woud’

▪
Tiramisu

WIJNTIP WIT
Soave D.O.C.
WIJNTIP ROOD
Pignataro Negroamaro

Menu

3

Boschampignonroomsoep

▪
Scampi diabolique met kruidentoast

[BESTELCODE 5374] [PER 2 PERS]

WIJNTIP WIT
Verdicchio Classico D.O.C.
WIJNTIP ROOD
Pignataro Primitivo

Menu
Vis van
het jaar

4

Bisque de homard
▪
Pladijs medaillon
met gravad lax

▪
Hertenfilet grand veneur met zoete groentenkrans en gratin aardappelen

▪
Sabayon met Noordse krieken

▪
Tiramisu met fine champagne

€35,80/P.P.

€39,80/P.P.

[BESTELCODE 5375] [PER 2 PERS]

[BESTELCODE 5376] [PER 2 PERS]

€6,80/DOOSJE

[PER 2 PERSONEN]

WIJNTIP WIT Verdicchio Classico D.O.C.
WIJNTIP ROOD Passo Del Sud

Onze traditionele, warme groentenkrans
bestaat uit:
▪ 2 gekarameliseerde witloofjes
▪ 2 porties zoete worteltjes

TRADITIONELE OPGEVULDE
KERSTKALKOEN

▪ 2 porties kerstomaatjes
▪ 2 bundeltjes boontjes met spek

Kalkoen, ontbeend en opgevuld met overheerlijke
gehaktvulling, pistachenootjes en champignons,
bereid door de chef.

▪ Vers met braadadvies, saus en garnituur

€9,95/P.P.

[BESTELCODE 8375]

▪ Reeds voorgebakken en half voorgesneden
om nog op te warmen, saus en garnituur

▪ Appeltjes met veenbessen
(2 stuks/doosje)

€3,50/DOOSJE

▪ Wijnpeertjes
(6 stuks per doosje)

€7,50/DOOSJE

▪ Aardappelideetjes

ROYALE OPGEVULDE KERSTKALKOEN
[VANAF 4 PERSONEN]

Kalkoen, ontbeend en opgevuld met overheerlijke
kalfsgehaktvulling, verse truffel, kalfszwezeriken, foie gras
bereid door de chef.
▪ Vers, met braadadvies, saus en garnituur

▪ Een beetje zoet

€14,80/P.P

[BESTELCODE 8376]

▪
Parelhoenfilet vergezeld van
champagnesaus en oesterzwammen,
seizoensgroenten en aardappelgratin

WIJNTIP WIT
Lugano D.O.C.
WIJNTIP ROOD
Passo Del Sud

▪ Traditionele groentenkrans

[VANAF 5 PERSONEN]

€29,80/P.P.

[BESTELCODE 5373] [PER 2 PERS]

AAN TE VULLEN MET

ENKEL VERKRIJGBAAR OP KERSTAVOND EN -DAG.

Pompoenroomsoep

▪
Huwelijk van zalm en tongrolletjes

€26,80/P.P.
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Menu

Kalkoen

▪ Gratinaardappelen
(4 rondjes/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

€12,80/P.P.

[BESTELCODE 8377]

▪ Reeds voorgebakken en half voorgesneden
om nog op te warmen, saus en garnituur

€17,95/P.P.

[BESTELCODE 8378]

WIJNTIP WIT
Lupus Trebbiano D.O.C.
WIJNTIP ROOD
Lupus Montepulciano D.O.C.
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Winterbarbecue
[VANAF 4 PERSONEN]

HAPJES
▪ Black angusspiesje
▪ Duroc varkensspiesje

NIEUW

▪ Duo van witte worst en bloedworst
▪ Casselribbrazade
▪ Spekfakkeltje

VOORGERECHT
[VOOR DE BARBECUE OF OVEN]

Sint-Jacobsschelp rijkelijk gevuld met coquilles en scampi,
Reblochonkaas en een diaboliquesausje

HOOFDGERECHT
▪ Trio van côte à l’os: rund, kalf en varken
▪ Met bijpassende kruidenoliën
en aangepaste sausen
▪ Rozemarijnaardappeltjes en winterse
groentenbrochette

DESSERT
▪ Moelleux van chocolade in terracotta
▪ Marshmallowspies

Volledig menu
€35,50/P.P.

[BESTELCODE 8379]

Enkel hoofdgerecht [BESTELCODE
€18,80/P.P.
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8380]
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Gerijpt vlees
Dry-aged

Aubrac

Bij dry-aged rijpen wordt de smaak intenser. Bij deze manier van rijpen wordt het vlees ‘aan de lucht’ gedroogd. De
Dry Ager rijpingskast tilt deze oude techniek naar een nieuw
niveau. Het verenigt vakmanschap met high-tech waardoor
de kwaliteit van het vlees gegarandeerd wordt.
Het vlees wordt hier gerijpt bij een constante temperatuur
van 2°C. Dankzij een elektronisch controlesysteem kunnen
we de temperatuur nauwkeurig reguleren per 0,1°C.

Deze Franse klassieker is bijzonder smaakvol, mals en kruidig. Zijn beste smaak komt naar boven dermate je deze langer laat rijpen.

Minimaal gewichtsverlies

Deze melkkoe is rijk aan vet dat smelt in de mond doordat
deze al enkele jaren melk hebben afgegeven. Deze is zeer
goed voor culinaire genieters die houden van een smeuïg
stukje vlees.

Tijdens het rijpingsproces verdampt het vocht uit het vlees,
waardoor het een geconcentreerde smaak krijgt. Ook wordt
het spierweefsel langzaam afgebroken door de van nature aanwezige enzymen in het vlees. Dat maakt dit speciale
vlees zo lekker mals.

Eigen kweek

De familie Blockeel kent een rijke traditie in het kweken van
eigen runderen en zorgt er tot op vandaag voor dat de beste
runderen in de slagerij over de toonbank gaan. 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.
Naast ons ‘eigen kweek’ Belgisch wit-blauw, hebben we in
onze slagerij nog tal van Franse, Oostenrijkse, Belgische en
Ierse rassen.

Limousin

Typerend voor dit ras is zijn mooie rode kleur. Aangezien dit
soort mager is, krijg je een pure vleessmaak.

Blonde d’Aquitaine

Typerend voor dit ras is zijn malsheid en zachte smaak. Hoe
langer deze rijpt, hoe geconcentreerder zijn smaak wordt.

Charolais

Deze licht gemarmerde soort is zeer zacht en sappig van
smaak. Daardoor is deze soort zeer toegankelijk voor iedereen.

Simmental

Deze karaktervolle, donkerrode soort heeft een zeer mooie
marmering, wat zorgt voor een zeer mals stuk vlees.

Holstein

West-vlaams rood

Deze vrouwelijke runderen zijn heel sappig en bevatten een
laag vetgehalte. Hoe langer je deze laat rijpen, hoe meer zijn
kwaliteiten naar voren komen.

Black Angus

De oorsprong van dit ras ligt in Schotland, maar dit succes
heeft ondertussen alle continenten veroverd. De kleur kan
soms veranderen, afhankelijk van het seizoen. Ze is licht gemarmerd en heeft een subtiele toets van hazelnoot.

Hereford

Dit ras wordt enkel met gras gevoederd. Daardoor hebben ze
een stevige textuur en een natuurlijke, zachte vleessmaak.

Wagyu

Dit Japans runderras is gekend als ‘de kaviaar onder het
rundsvlees’. Het rijk gemarmerde vlees smelt in de mond en
verrast de smaakpapillen met een ongekende sappigheid.

Proeven?

Wil je genieten van de heerlijke smaak van dry-aged vlees?
Kom langs, wij hebben steeds 10 variaties aan rundersoorten voor u. We willen deze met alle zorg en vakkundige uitleg
vers voor u afsnijden.

WAGYU RUND
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Dessertpotjes

Rijstpap met bruine suiker

BASISASSORTIMENT

Grootmoeders rijstpap met bruine suiker

Deze desserts worden standaard
geserveerd in plexiglaspotjes.
Tiramisu met speculoos

Voor Nathalie is Maisonie meer dan een vak, het is een passie!
Een passie voor heerlijke desserts én voor de ambacht.

HEERLIJK AMBACHTELIJK

met liefde gemaakt

Wij bereiden al onze desserts volgens ambachtelijke recepten en met de beste
kwaliteitsingrediënten: volle room, vanillestokjes, Belgische chocolade, verse
kazen, ... En we staan niet stil, er komen regelmatig nieuwe dessertjes, al dan
niet seizoensgebonden, bij.

Chocolademousse
€ 2,95

Ons authentieke recept van tiramisu
maar met speculooskoekjes.
Tiramisu met crumble van speculoos

€ 2,75

Tiramisu verrijkt met Cuberdon siroop,
afgewerkt met een Cuberdon.
Toetje van het huis
Mascarpone crème met zowel er tussen
als erbovenop advocaatlikeur.
Duo dessert
Chocolademousse, mascarpone crème
en een boudoir koekje gemengd met rum.
Brésiliennetoetje

Ambachtelijke banketbakkerspudding en
mascarponecrème, afgewerkt met bréseliennenootjes.
Rijstpap met krieken

€ 2,55

Grootmoeders rijstpap,
afgewerkt met Noord-kriekengelei.

€ 2,95

Overheerlijke vanillecrème met een origineel ‘Lotus
speculoos koekje’.
4 zoete verleiders

€ 2,75

€ 2,95

Crème brûlée met een laagje chocolademousse,
verrijkt met een chocolade caramel crunchy bovenop.
Vanillepudding

€ 2,75

€ 2,75

De klassieke bereiding van een witte chocolademousse.
Crème brûlée chocolademousse

€ 2,95

€ 2,75

Ambachtelijk recept van pure chocolade,
afgewerkt met Advocaat.
Witte chocolademousse

€ 2,95

€ 2,45

Ambachtelijk recept van pure chocolade
met kwaliteitsvolle room.
Chocolademouse met Advocaat

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

€ 2,35

€ 7,20

Een kwartet van chocolademousse, tiramisu, tiramisu
met advocaat en tiramisu met cuberdon.
Familie tiramisu

€ 7,95

Familie chocolademousse

€ 7,95

Familie duo dessert

€ 7,95

ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS
Deze desserts worden standaard geserveerd in plexiglaspotjes.
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Aardbeicrème

€ 3,40

Chocolademousse

€ 3,40

Tiramisu

€ 3,40
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Dessertpotjes

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

EINDEJAARSGLAZEN
Deze desserts worden geserveerd in glazen potjes.
Tiramisu fine champagne

€ 4,45

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

Een mascarponecrème met champagne aroma
en een perengelei.
Chocolademousse ‘zwarte woud’

€ 4,45

Gebaseerd op onze chocolademousse, afgewerkt
met kriekengelei en een smeuïge brownie.
Irish Coffee

€ 4,45

Een mascarponecrème met mokka-aroma
en een vleugje whisky.
Sabayon met Noordse kriek

€ 4,45

Sabayon mousse met witte wijn in combinatie met
Noordse krieken en een chocolade meringue.
Chocolademousse in glas

€ 3,95

Tiramisu in glas

€ 3,95

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)!

TIP

Partybox

als
Ideaal
cadeau

E E N H E E R L I J K E C O M B I N AT I E

VA N 2 4 M I N I D E S S E R T J E S .
€ 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!
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Eindejaarsregeling
Beste Klanten,
2020 …. Een jaar met geschiedenis – maar ook een jaar om positief vooruit te kijken !
Daarom willen we jullie ook nu weer culinair verwennen rond de eindejaar periode !
UITERAARD met alle nodige COVID 19 maatregelen zodat het voor iedereen gemoedelijk, rustig,

COVID 19 MAATREGELEN
Om alles vlot in goede banen te leiden, maar vooral voor IEDERS VEILIGHEID:
1. ZIJN BESTELLINGEN VAN VERS VLEES, CHARCUTERIE,
EN WINKELBEDIENING ENKEL AF TE HALEN
IN HET HUIS PRINS LEOPOLDSTRAAT 67 .
2. BESTELLINGEN UIT ONZE EINDEJAARSFOLDER ZIJN
NAAR JAARLIJKSE GEWOONTE AF TE HALEN IN ONZE TENT.
3. ONZE WINKEL BLIJFT UITERAARD OPEN : WIJ WILLEN IEDEREEN VLOT
EN VEILIG LATEN WINKELEN DIE NOG BOODSCHAPPEN WIL DOEN.
WIJ ZOUDEN HET DAN OOK ÉNORM APPRECIËREN ONZE REGELS TE WILLEN
VOLGEN, GEDULDIG TE ZIJN EN ZORG TE DRAGEN VOOR ELKAAR.

aangenaam maar vooral VEILIG winkelen is. Daarom enkelen concrete afspraken :

BESTELLINGEN (zowel vers vlees, charcuterie of eindejaarsfolder)

OPENINGSUREN FEESTDAGEN

U kan op volgende manieren uw bestelling doorgeven en dit vanaf 20/11 :

Kerstperiode

• Mail naar eindejaar@slagerijblockeel.be:

Woensdag 23 december 2020

08u00-19u30

Uw bestelling is pas definitief na ontvangst van uw bestelbon en de betaling van een voorschot

Donderdag 24 december 2020

08u00-17u00 (afhaling van 10u-16 u)

van € 25 op BE58 1431 1319 6879.

Vrijdag 25 december 2020

10u00-12u00 (de winkel is open)

Zaterdag 26 december 2020

08u00-19u30

Zondag 27 december 2020

08u-13u30 en 14u30-18u00

• Kom langs in ons huis naast de slagerij ( Prins Leopoldstraat 69 ! )
Dit kan alle dagen vanaf 26/11 tussen 8u30-12u30 en 13u-18u. NIET OP DONDERDAG.
Ook hier is uw bestelling definitief na het betalen van een voorschot van € 25

Nieuwjaarsperiode

en het ontvangen van de definitieve bon.

Maandag 28 december 2020

08u00-19u30

Dinsdag 29 december 2020

08u00-19u30

Woensdag 30 december 2020

08u00-19u30

Donderdag 31 december 2020

08u00-16u00 (afhaal van 10u-16 u)

Vrijdag 1 januari 2021

10u00-12u00 (ENKEL AFHAAL)

Zaterdag 2 januari 2021

08u00-18u00

Zondag 3 januari 2021

10u30 -12 u (ENKEL AFHAAL)

Voor KERST sluiten wij onze bestellingen definitief op 20/12
Voor NIEUWJAAR sluiten wij onze bestellingen definitief op 27/12
Bestellingen kunnen in aantallen niet gewijzigd worden ! Bijbestellen kan via nieuwe reservatie op de
bovenvermelde manier. Voorschotten worden onder geen enkel beding terugbetaald
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www.slagerijblockeel.be
Volg ons op Facebook

www.grafica-buro.be

Slagerij Oudenaarde
Prins Leopoldstraat 65, 9700 Oudenaarde
T 055 31 15 68

Tom, Nathalie en het ganse team
wensen u een culinair 2021 toe

