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Het stille begin 

 

* Mini huisgemaakt kaaskroketje   € 0,80 

* Mini huisgemaakt garnaalkroketje   € 1,20 

Warme aperitiefhapjes     € 1,00 

Hammousje       € 1,00 

Vissoepje        € 1,50  

Vishapje       € 1,50 
 
Grote hapjes  

Tijgergarnaal met appeltjes & curry   € 2,00 

Visreepje met panco en een tartaarsausje*  € 2,50 

Tartaar van tomaat met grijze garnaaltjes  € 2,50 

Tataki van tonijn       € 3,00 

Vispannetje       € 4,00 

 

Soepen 

Aspergesoep met aspergestukjes   € 2,50 

Tomatenroomsoep met balletjes   € 2,50 

Vissoep van’t huis       € 4,00 

 

Voorgerechten 

Kaaskroket van het huis*     € 2,00 

Garnaalkroket *      € 3,50 

Duo van eend met winters slaatje   € 9,00  

Duo van zalm met slaatje en wassabicrème  € 9,00 

Terrine van snoekbaarsfilet en gerookte zalm € 9,00 

Visreepjes met panco en tartaarsaus*   € 9,00 

Garnaal coctail              € 10,00 

 

Vis en warme voorgerechten  

Zalm met fijne groentjes 

 als voorgerecht            € 12,00 

 als hoofdgerecht            € 17,00 

 

Tijgergarnalen met appeltjes en curry 

 als voorgerecht             € 13,00 

 als hoofdgerecht             € 19,00 

 

Panache van vis  

 als voorgerecht            € 13,00 

 als hoofdschotel            € 19,00 

 



 

Vlees :  

 

Piepkuiken op de wijze van de chef  € 14,00 

Gevulde kalkoenfilet    € 15,00 

Kalkoenfilet met roomsaus   € 15,00  

Varkenshaasje met roze pepersaus **  € 15,00 

Parelhoen met druiven     € 15,00 

Gevulde kipfilet op de wijze van de chef € 15,00 

Parelhoenfilet met calvados saus   € 22,00 

Filet van fazant , met calvados    € 22,00 

Filet van hert met wildsaus   € 24,00 

 

Garnituur : 
 

Voor vleesschotels : 

keuze garnituur : 3  soorten zijn in  

     de prijs inbegrepen 

 

 Wilt u 1 soort extra = € 1,50 extra  

 

 - Worteltjes 

 - Witloof 

 - Gewokte spruitjes 

 - Peren in witte wijn 

 - Geflambeerde appeltjes 

 - Bosbessen 

 - Selderpuree 

 - Gegratineerde bloemkool 

  

- Extra fijne boontjes in spekjasje   +1€ / persoon 

 

Aardappelen naar keuze = inbegrepen in de prijs 

  

 - Aardappel - selderpuree 

 - Gratinaardappelen 

 - Aardappelpuree 

 - Bakpatatjes  

 - Frieten * 

 - Kroketten * 

  

* Afbakken in de friteuze 

** Minimum 10 dagen op voorhand bestellen 

 



 

 

 

 

Opgevulde kalkoen € 10 / persoon 

           vanaf 10 personen  

dit wordt gratis voor u gebakken !!! 

 

 

 

 

Fondue :   350 g                 € 9 
  

    Varkens , runds , kip en gehaktballetjes 

 
 

Gourmet of steengrill :                € 10 
 

    7 soorten vlees  

Pannenkoekendeeg        € 1 

 

Sausjes voor fondue en gourmet       € 1 

Groenten voor fondue en gourmet      € 4 

Aardappelsalade         € 10 / kg 

Rijstsalade          € 10 / kg 

Bakpatatjes voor bij gourmet             € 10 / kg 

 

  

Specialtiteit van het huis : Specialtiteit van het huis :   

  

Chocolademousse Chocolademousse   €€  2,802,80  

Tiramisu met speculoos Tiramisu met speculoos €€  2,802,80  

Duo van huisdesserts Duo van huisdesserts €€  3,503,50  

  

Om een vlotte dienst te verzekeren  

Vragen wij u uw bestellingen te doen  

 

Voor 18 december voor kerstmis 

 

En voor 24 december voor nieuwjaar 

 

Bij uw bestelling ontvangt u een dubbel  

van de bestelbon ,  

die u meebrengt bij afhalen van uw bestelling. 

 

 

Geen joyn punten op deze folder 

 



 

Menu 1 : 22 € 

 

3 warme aperitiefhapjes 

—- 

Aspergesoep of tomatensoep  

—- 

Piepkuiken op wijze van de chef 

—- 

Chocolademousse of tiramissu 

 

 

Menu 2 : 26 €  

 

Hammouse  

—- 

Vissoepje 

—-- 

Gevulde kipfilet op wijze van de chef 

—-  

Duo van huisdessert 

 

Menu 3 : 34 € 

 

Tataki van tonijn 

—- 

Vissoepje  

—- 

Vispannetje 

—- 

Partelhoenfilet met calvados 

—- 

Duo van huisdesserts 



 

Openingsuren tijdens de feestdagen 
 

Van 23 december tot en met 3 januari 

open van 7u30 tot 12u30  

1 januari en 2 januari gesloten. 

 

Afhalen van bestellingen  
 

24 december van 15 u tot 17 u 

25 december van 10 u tot 12 u 

31 december van 15 u tot 17 u 

Wij danken u voor het vertrouwen Wij danken u voor het vertrouwen   

  en wensen u een voorspoedig en wensen u een voorspoedig   

en gelukkig 2020en gelukkig 2020  

Familie De BaereFamilie De Baere 

Lattenklieversstraat 53Lattenklieversstraat 53  

8730 Beernem8730 Beernem  

Tel : 050 78 94 15Tel : 050 78 94 15  

ee--mail : slagerijtraiteur@debaere.infomail : slagerijtraiteur@debaere.info  


