ONS FEESTMENU
Een feestje?
vraag ons
om advies!

3 GENERATIES
MESVERSE KWALITEIT

Elke reden is goed genoeg voor een feestje of een gezellige avond. Van versnapperingen “on the side” tot volwaardige feestschotels, we zijn er met tips en advies.
Inspiratie nodig? Bekijk ons real-time aanbod
en prijzen op: www.slagerijdevos.be

APEROGLAASJES
Vitello tonato 1
Garnaal cocktail
Pasta pesto

L E P E L H A PJ E S

2

Scampi met licht currysausje
Foie gras met vijgenconfijt
Gerookte zalm met cressonettedipje
Haringhapje

TA PA S B A R

3

Verschillende kleine koude hapjes.
De ideale knabbel bij de babbel!

APEROplank
5

4

Blokjes kaas, terekens worstje,
pittige balletjes, soepstengeltjes
met parma, olijven, ...

KAASPLANK

5

Wereldkazen, mooi gepresenteerd op plank met fruit
& noten. Broden bij de kaas: noten-rozijnenbrood,
appelbrood, houthakkersstokbrood, dadelbrood met
noten,vijgenbrood met amandelen.
Wij houden rekening met uw persoonlijke wensen en
smaken.
1

5

Racletteplank

10

Fijne zoute charcuterie, gerookt vlees, kazen en
gestoomde aardappeltjes

CHARCUTRIESCHOTEL
Enkel de mooiste vleeswaren en de lekkerste salades
worden gebruikt om uw feestborden te flatteren
2

3

> Er wordt zeker rekening gehouden met uw persoonlijke wensen en smaken.

KOUD BUFFET

6

Tomaat garnaal, gebraden kippenbout, hamrolletjes met
asperge, rosbiefrolletje gezond, gandaham, Italiaanse salami, opgespoten eitje vergezeld van verse groentenkrans
(Upgrade gestoomde zalm mogelijk)

FONDUE
Fijn assortiment van stukjes vlees, kruiden- en spekballetjes

6

4

GOURMET
Sateetje, cordon bleu, biefstukje, kipfiletje, lamskoteletje, chipolata en hamburgertje

STEENGRILL
Sateetje, biefstukje, kipfiletje, varkenshaasje, lamskoteletje, chipolata en hamburgertje
9

T E P pA N YA K I
Gemarineerde scampi, biefstukje, kipfilet in curry marinade, spekhaasje, kalfsmignon gevuld met leerdammer, hamburger en mediteraans gekruide lamskotelet.

7

SIDE DISHES
> Ideaal bij uw feestschotels
KOUDE GROENTENSCHOTEL
Fijne boontjes, komkommers, sla, geraspte wortelen,...

GESTOOMDE GROENTENSCHOTEL
10

Prei, witloof, champignons, paprika, tomaat

Bestel via
onze bestelshop!
www.slagerijdevos.be.

7

Speciallekes, zoals dit voorgerechtje “vitello tonato”
schudden we graag uit onze slagersmouw!

