Charcuterieschotel
prepare, viscocktail, beenham
salami, kippenwit,
varkensgebraad, kalfskoek
of beleg naar keuze

E 9,10/pers.

Kaasschotel
Variatie van verschillende kazen
afgewerkt met fruit en noten.
Hoofdgerecht
Als dessert (150g per persoon)

E 14,60/pers.
E 12,60/pers.

Pizza party E 13,95/pers.
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Een leuke, originele variant op het gewone gourmet
waar je zelf je eigen mini pizza's samenstelt aan tafel
met een gevarieerde keuze aan verse ingredienten.
Wij zorgen voor alles: mini pizzabodems, twee soorten
tomatensaus, kaas en 26 verschillende garneringen.
Verkrijgbaar vanaf 6 personen, tijdig bestellen!

Receptiebroodjes
mini sandwiches en
pistolets met lekkers
uit de winkel
in rieten mandjes

(of in verrassingsbrood + E 10)

E 1,20/stuk

Tapasschotel
Vanaf 4 personen
met variatie van
fijne lekkernijen
zoals spianata,
grillworst, Coppa,
Lady Royal,
parmaham, ...

E 3,10/pers.

November 2020 - Dit is onze nieuwe gourmet & fonduefolder en vervangt alle voorgaande

bestel via onze webshop

www.slagerijdelaet.be
Openingsuren:
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Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: van 8 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 18 uur
Zaterdag doorlopend van 7.30 tot 17 uur - Donderdag en zondag gesloten

DE LAET

Winkel EKEREN Winkel STABROEK
Dorpstraat 22 Dorpstraat 52
Tel. 03 541 14 37 Tel. 03 344 06 07

Gourmet

Fondue

Steengrill

Teppanyaki Gourmet Pizzaparty

Fondue varie

Teppanyaki

blokjes kwaliteitsvlees:

variatie van vlees en vis:

1st keus rundsvlees,
varkensfilet, kipfilet,
gekruide balletjes,
spekvinkjes

kipfilet, steak, kalfslapje,
lamssaté, mergueze worstje,
rode poon filet,
scampibrochette
E 12,10/pers.

E 8,80/pers.

Gourmet party

Wild gourmet

7 kwaliteitstukjes vlees:

- enkel in wildseizoen 6 stukjes seizoenswild:
fazantfilet, hertenfilet, eendenborst,
everzwijn, lamsburger,
wild konijn
E 15,60/pers.

steak, kipfilet, varkensfilet,
worstje, lamskotelet,
potje pita,
gekruid hamburgertje

E 8,80/pers.

Een samengestelde variatie van
vegetarische lekkernijen
voor uw gezellig tafelfeest

Kinder gourmet

Gourmet special
9 soorten vlees (500gr/pers)
steak, lamskotelet, runds saté,
lamsburger, kalkoenoester gemarineerd,
worstje, kipgyros,
kipfilet, varkensoester
E 12,90/pers.

chipolata worstje,
gekruid hamburgertje,
kipfilet,
dierenfiguurtje

E 12,90/pers.
E 4,50/pers.

Steengrill

Koude groentenschotel

7 fijne stukjes vlees:

vers geraspte wortelen, komkommer,
frisse taboulé met groentjes,
aardappelsalade,
tomaat, half eitje

steak, varkensfilet,
kalfslapje, kalkoensaté,
hamburger,
kipfilet, worstje

E 10,50/pers.

E 6,20/pers.

Vegetarische gourmet

Koude sausjes

cocktail, look, curry, zigeuner
tartaar, tomaat, BBQ, mayonaise

Pannenkoekendeeg

