APERITIEFHAPJES BBQ
- Mini kipsaté
- Scampispiesje
- Spekfakkel

€
€
€

2,00 / st .
2,50 / st .
1,00 / st .

TAPASSCHOTEL

KEURSLAGER CLAESEN
SINT-TRUIDERSTEENWEG 423 BUS 1
3840 HOEPERTINGEN
TEL: 012/741302 - FAX: 012/74 67 25
EMAIL: SLAGERIJ.CLAESEN@TELENET.BE

(voor +/- 4 pers.)
€ 30,00 / schotel
Schoteltje van zuiderse charcuterie
met zongedroogde tomaten en olijfjes

DEGUSTATIEBARBECUE
DEGUSTATIEBARBECUE

(vanaf 4 pers.)

€

14,00 / pers .

Kleinere porties maar ruimer assortiment. In de
samenstelling kunnen kleine wijzigingen voorkomen.
Desalniettemin voorzien wij steeds +/- 400 g / pers.
Langer grillgenot en kindvriendelijker. Bij slecht
weer is bakken op steengrill of teppan yaki mogelijk.
Spekfakkeltje, varkenshaasje medaillon,
scampispiesje, sparerib, gemarineerde steak,
kalkoenspiesje, lamskoteletje, mini-chipolata,
gemarineerd varkenslapje

ALL-IN
DEGUSTATIEBARBECUE

(vanaf 4 pers.)

OPENINGSUREN:
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 7:30-18:00
Woensdag: 7:30-18:00
Donderdag: 7:30-18:00
Vrijdag: 7:30-18:00
Zaterdag: 7:30-17:00
Zondag: Gesloten

JAARLIJKS VERLOF:

Vanaf zondag 14 juli tot en met maandag 29 juli zijn wij met vakantie.

€

22,00 / pers.

€

4,50 / pers.

- Vleesschotel
- Saladbar
- 3 koude sausjes

KIDSMENU

- Mini chipolata
- Mini kipsaté
- Gemarineerd kippenboutje

KEURSLAGER CLAESEN
Hoepertingen

BBQ
Assortiment

SALADBAR
€ 6,00 / pers.

Dagelijks vers en ruim assortiment in de toonbank! Bij specifieke wensen
gelieve dit te vragen in de winkel. De prijs / kg wordt gehanteerd.

Tomaat, geraspte wortelen, slamix, gekookt eitje, 2 soorten koude pasta,
aardappelsalade, rijstsalade, rauwkostsalade

VARKENSVLEES

-

Gemarineerd spek
Chipolata
Barbecueworst
Gemarineerde kotelet
Gemarineerd varkenslapje
Barbecueburger
Voorgegaarde spareribs
Spekfakkel
Varkensbrochette
Brochette van varkenshaasje
Souvlaki

GEVOGELTE

-

Gemarineerd kalkoenlapje
Gemarineerde kipfilet
Kippenchipolata
Gemarineerd kippenboutje
Kalkoenbrochette
Kippenbrochette
Eendenborstfilet

RUND- EN KALFSVLEES

-

Côte à l’os
Gemarineerde runderbrochette
Gemarineerde steak
Kalfsbrochette
Kalfsentrecote
Entrecoteburger

LAMSVLEES

-

Gemarineerde lamskotelet
Gemarineerd lamskroontje
Lamssouvlaki
Gemarineerde lamsfilet

VIS

- Zalmpapillot
- Scampibrochette
- Gemarineerde gamba’s

OOK
HEERLIJK
op het terras

SAUZEN
-

3 koude sausjes
Cocktailsaus
Tartaarsaus
Barbecuesaus
Killokiller (vinaigrette)
Provençaalse saus (warm)
Peperroomsaus (warm)

GOURMET

€

12,00 / pers.

FONDUE

€

10,00 / pers.

KAASSCHOTEL

€

12,50 / pers.

CHARCUTERIESCHOTEL

€

10,80 / pers.

TAPASSCHOTEL

€

10,80 / pers.

BUFFET VAN HET HUIS

€

27,00 / pers.

10 verschillende stukjes vlees per persoon
(+/- 400 g / pers.)

Rundblokjes, kalkoenblokjes, spekvinkjes,
2 soorten balletjes (+/- 400 g / pers.)
€
€
€
€
€
€
€

2,00
7,00
7,00
7,00
7,00
10,00
10,00

/
/
/
/
/
/
/

pers.
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Aangepaste selectie van verschillende
kazen (300 g / pers.), stukje paté
en gedroogde ham op schotel geschikt
en gegarneerd met noten, fruit, …

Samenstelling van ambachtelijke vleeswaren

Verschillende tapas: olijvenmix, salamihapjes,
zongedroogde tomaten, mozzarellaspiesje,
zuiderse charcuterie, ….

(vanaf 10 pers.)

o Rauwe ham met meloen
o Tomaat-garnaal
o Gevuld roomeitje
o 1ste keus gekookte zalm
o Ovengebakken kippenboutje
o Rosbief
o Scampispiesje
o Perzik met tonijn
Afgewerkt met saladbar en 3 koude sausjes

