TRADITIONELE KERSTKALKOEN
Heerlijke ovenklare gevulde kalkoen, inclusief kippefond en
bereide veenbessen om een lekkere saus te maken
€6.90/pers (verkrijgbaar vanaf 8 pers)

Kerstkalkoenfilet of kerstkip

€6.90/pers (verkrijgbaar vanaf 3 pers)

Traditioneel buffet

SLAGERIJ

HENK

€ 11.60/pp.

vanaf 4 personen

•
•
•
•
•

Duo van varkens- en rundsrosbief
Kipaperio
Meloen met rauwe ham
Sneetje fijne salami
Gekookte ham

•
•
•
•

Huisgerookte kalkoenham
Tomaat met verse Noordzeegarnalen
Krabsalade in een mandje van komkommer
Glaasje gevuld met huisbereide paté met uienconfijt

Gemengd buffet van fijne vis- en vleeswaren

FEESTFOLDER

2019 / 2020

€ 16.40/pp.

vanaf 4 personen

•
•
•
•
•

Tomaat met verse noordzeegarnalen
Krabsalade in een mandje van komkommer
Sneetje gerookte zalm
Gepocheerde zalm
Perzik met huisbereide tonijnsalade

•
•
•
•
•

Gekookte ham
Meloen met rauwe ham
Duo van varkens- en rundsrosbief
Huisgerookte kalkoenham
Kipaperio

Bijpassende groenten:
Sla, tomaat, wortel, komkommer, boontjes, rode biet en witte koolsalade

Kaasschotel

+ € 2.60/pp.

Bestel eenvoudig
en veilig online
via www.meattime.be

€ 13.90/pp.

Onze kaasplanken worden samengesteld uit een uitgelezen assortiment rijpe en fijne kazen
(300gr p.p.) en worden verzorgd afgewerkt met rijkelijk veel fruit en notenmix

www.pedaal.be

vanaf 4 personen

André Debruynestraat 7
9030 Mariakerke (Gent)
tel. 09/ 226 44 67

APERITIEF
• Kipaperio’s
• Tapasschotel de luxe (min. 4 pers)

Een mooi assortiment van fijne vleeswaren
en gemarineerde tapas

SOEPEN
€ 0.65/st.
€ 8.50/pp.

•
•
•
•

€ 3.90/L of € 2.00/0.5L

Aspergeroomsoep met garnituur van doperwtjes
Courgettesoep met vleugje curry en wortelblokjes		
Tomatensoep met een vleugje room			
Crèmesoep van bospaddestoelen

KOUDE VOORGERECHTEN WARME VOORGERECHTEN

Deze gerechten worden feestelijk gepresenteerd op bord
(waarborg: € 5.00)

• Carpaccio van het fijnste rundsvlees

€ 7.20/pp.
met rucola en parmezaanschilfers gemarineerd
in rijstolie, besprenkeld met enkele druppels
balsamicocrème
• Huisgerookte zalm met ongepelde
€ 8.90
garnalen en gemarineerde gamba’s		
• Vitello tonnato:
€ 8.20
fijn gesneden kalfsvlees met
tonijnmayonaise, rucola en kappertjes

• Scampi (5st) in roze pepersaus

€ 7.90/pp.
met garnituur van courgette en tomaat		
• Huisbereide kaaskroket
€ 1.70/st.
• Huisbereide garnaalkroket
€ 3.20/st.
• Sint-Jacobsschelp
€ 7.20/st.

HOOFDGERECHTEN
•
•
•
•

Varkenshaasje in romige champignonsaus afgewerkt met een scheutje Cognac
Roti van kalkoen in roze pepersaus met garnituur van gegrilde courgette en tomatenblokjes
Gegrilde parelhoenfilet in zachte druivensaus
Varkenswangen met bruine Leffe

€ 9.40/pp.
€ 8.10/pp.
€ 9.60/pp.
€ 8.70/pp.

HOOFDGERECHTEN MET WILD
• Hertekalffilet in wildsausje met bosvruchten
• Wildstoverij van hert op zijn Ardeens

€ 14.60/pp.
€ 10.20/pp.

HOOFDGERECHTEN MET VERSE VIS
• Gepocheerde Atlantische zalm in romige preisaus met garnalen
• Visserspotje met het beste uit de zee

€ 8.90/pp.
€ 9.80/pp.

GROENTEN &
AARDAPPELEN
• Groentenmandje

€ 4.20/pp.
met gegratineerde tomaat, broccoli, gezoete
worteltjes en boontjes gebakken met ui en spek
• Babypeertjes
€ 1.40/stuk
• Appel met veenbessen
€ 1.80/stuk
• Groentenschotel
€ 3.70/pp.
met sla, tomaat wortel, komkommer, perzik,
boontjes en witte koolsalade

GEZELLIG TAFELEN ...
GOURMET, STEENGRILL OF TEPPANYAKI
•
•
•
•

Biefstukje ‘Belgisch wit-blauw’
Gepaneerd kalfslapje
Chipolata
Lamssteak

€ 8.90/pp.

•
•
•
•

Gekruide kipfilet
Gemarineerde varkensmignonette
Kaasburger
Indisch kalkoenlapje
€ 14.60/pp.

(beschikbaar van 23/12/2019 t.e.m. 15/1/2020)

•
•
•
•

Biefstukje ‘Ierse rib-eye’
Parelhoenfilet
Eendeborstfilet
Scampi-brochette

•
•
•
•

• Chipolata
• Gekruide kipfilet

•
•
•
•
•

€ 4.60/pp.

• Blokjes kipfilet
• Chipolata
• Assortiment gehaktballetjes
€ 4.40/pp.

• Kaasburger
• Varkensschnitsel

• Gratin dauphinois polderaardappelen € 2.90/pp.
• Verse kroketten, doosje 10 stuks € 2.60/doosje
• Verse kroketten, doosje 20 stuks € 5.20/doosje
• Aardappelsalade
€ 1.95/pp.
• Pastasalade
€ 1.95/pp.
• Aardappelsalade en pastasalade
€ 2.60/pp.
• Krielaardappel natuur
€ 1.95/pp.

in blokjes versneden
Kalkoenhaasje
Blokjes varkensmignonette
Blokjes fijn kalfsvlees
Assortiment gehaktballetjes
Chipolata

KINDERFONDUE

Lamssteak
Gemarineerd kippehaasje
Indisch kalkoenlapje
Gepaneerd kalfslapje

KINDERGOURMET

€ 9.40/pp.

• Belgisch wit-blauw rundsvlees

(Voor steengrill en teppanyaki wordt het kalfslapje niet gepaneerd en de kaasburger wordt vervangen door een hamburger)

GOURMET, STEENGRILL OF TEPPANYAKI DE LUXE

FONDUE DE LUXE

• Extra portie balletjes (250 gr) € 3.10/portie

Zelf je schotel samenstellen? Het kan!
Bestel via www.meattime.be/slagerijhenk

• Potje saus (250 gr)

€ 2.30/potje
mayonaise, cocktail, tartare, bearnaise of
provençaalse saus

