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LEES AANDACHTIG HET ONDERSTAANDE HUISREGLEMENT !

Beste klanten, 

Voor goed verloop van de feestdagen, vragen wij om de tekst hieronder aandachtig te lezen !

UITERSTE BESTELDATA, NA DEZE DATA WORDEN GEEN BESTELLINGEN MEER AANVAARD:

BESTELLINGEN VOOR KERSTAVOND EN KERSTDAG TEN LAATSTE TEGEN WOENSDAG 14 DECEMBER !

BESTELLINGEN VOOR OUDEJAAR EN NIEUWJAARSDAG TEN LAATSTE TEGEN WOENSDAG 21 DECEMBER !

Opgelet: zijn wij eerder dan deze data volzet, dan wordt er eerder afgesloten! 
 
Bestellingen kunnen enkel in de winkel geplaatst worden, NIET TELEFONISCH en NIET VIA MAIL.

Bij het plaatsen van uw bestelling wordt alles afgerekend, ook uw leeggoed (voorzie cash voor uw leeggoed!).

Afhaling van de bestelling is enkel mogelijk met uw bestelbon, zonder deze kunnen wij uw bestelling niet  
meegeven. 

Wacht niet tot op het laatste moment, bestel tijdig en probeer uw bestelling te komen plaatsen op minder drukke 
momenten (in de namiddag of tijdens de week). 



KOUDE APERITIEFHAPJES (MINIMUM 2 STUKS PER SOORT) STUKPRIJS

• Mini carpaccio van rund € 2,5
• Mini vitello tonato € 3
• Mini garnalencocktail € 3
• Mousse van gerookte forel € 3
• Oosterse noedels met scampi € 2,5
• Panna cotta van bloemkool met gerookte zalm € 2,5
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Er kan enkel uit de folder besteld worden, er is steeds een assortiment (charcuterie, de wekelijkse bereide  
gerechten, …) in de winkel aanwezig maar dit kan niet vooraf besteld worden.

Er zit een limiet op het aantal bestellingen, dit afhankelijk van het aantal verpakkingsmaterialen en de ruimte die 
we hebben om alles gekoeld te kunnen zetten. Dus zoals al eerder vermeld, tijdig bestellen is de boodschap…

BRENG UW LEEGGOED VAN KERSTAVOND EN KERSTDAG ZO VLUG MOGELIJK TERUG,  
WIJ HEBBEN DIT OPNIEUW NODIG VOOR OUDEJAAR EN NIEUWJAAR!

U kan alles terugbrengen op maandag 26 december langs de garagepoort, komt u op een andere dag dan zal u 
moeten aanschuiven in de winkel.

Wij kunnen niet garanderen dat alles in porselein gepresenteerd wordt, bij tekort aan materiaal zien wij ons ge-
noodzaakt om ook wegwerpverpakking te gebruiken



WARME APERITIEFHAPJES (MINIMUM 2 STUKS PER SOORT) STUKPRIJS

• Scampi curry met appelcrunch  (oven 180°c, 7’) €   2,5
• Ovenschaaltje risotto en pladijs  (oven 180°c, 7’) €   3
• Doosje mini pizza 6 stuks  (oven 180°c, 7’) €   7
• Doosje bruchetta 6 stuks  (oven 180°c, 5’) €   7
• Doosjes kaasbolleks 10 stuks  (frituur 180°c, 5’) €   8,5
• Doosje garnaalbollekes 10 stuks  (frituur 180°c, 5’) €   9,5
• Doosje gepaneerde visreepjes met tartare 12 stuks  (frituur 180°c, 5’) € 10

ZIN OM EXTRA LANG TE APERITIEVEN? 

BORRELBOX is geschikt voor 4 tot 6 personen  € 25/box
Rilette, koekjes, blokjes kaas, italiaanse ham, seranno salami, pikanti, 
mosterd, heksenkaas, kerstomaatjes

TAPAS DE LUXE is geschikt voor 8 tot 10 personen € 50/plank  
Zongedroogde tomaatjes, olijven, gamba’s, haringhapjes, manchego, saltufo,  
ansjovis, ensalada, italiaanse ham, spaanse salami, coppa, ganda
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SOEPEN  PER LITER

• Tomatensoep met balletjes €   3,7

• Aspergesoep €   4,3

• Knolseldersoep met oesterzwammen €   4,5

KOUDE VOORGERECHTEN PER PERSOON

• Zeevruchtencocktail met grijze garnalen  € 11

• Gerookte zalm , parelpasta en wasabi  € 11

• Oosterse salade met tataki van zalm en tonijn  € 12

WARME VOORGERECHTEN PER PERSOON

• Pladijs met risotto in witte wijnsaus  (oven 180°c,20’) € 11

• Scampi’s in currysausje met appel  (oven 180°c,20’) € 11

TIP
Oven voorverwarmen, Vlees of Vis een 30 tal min vooraf reeds uit de koelkast halen.

Aluminiumfolie op het gerecht laten bij opwarmen.
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WARME HOOFDGERECHTEN  PER PERSOON

• Ardens kalkoen in champignonsaus  (oven 180°c, 30’) €   8
• Ezelsgebraad in saus van de chef (oven 180°c, 30’) €   8
• Orloff in saus (oven 180°c, 30’) €   8
• Gemarineerd varkenshaasje in home made sausje (oven 180°c, 30’) €   8
• Hertestoofpotje (oven 180°c, 30’) € 11
• Kalfsgebraad in portosaus (oven 180°c, 30’) € 12
• Mechelse koekoek in fine champagnesaus  (oven 180°c, 30’) € 12
• Hertekalffilet in wildsaus (oven 180°c, 30’) € 17

   Alle bereidingen zijn zonder groentjes en aardappelen, gelieve deze apart bij te bestellen !

WARME SEIZOEN GROENTJES  (enkel verkrijgbaar in combinatie met een hoofdgerecht)

Appel met veenbes, worteltjes, witlof, champignons, boontjes met spek en courgette

• Assortiment voor 2 personen   € 10

• Assortiment voor 4 personen   € 20

KOUDE GROENTJES  (enkel verkrijgbaar in combinatie met een hoofdgerecht)

Sla, kerstomaatjes,wortelen, komkommer, boontjes en seldersalade

• Assortiment voor 2 personen   €   7

• Assortiment voor 4 personen   € 14
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AARDAPPELBEREIDINGEN  (enkel verkrijgbaar in combinatie met een hoofdgerecht)

• Aardappelen in vinaigrette €   2/persoon
• Krielaardappelen rozemarijn €   2/persoon
• Pastasalade 2 soorten €   2/persoon
• Gratins €   2,5 /persoon
• Doosje kroketjes - 10 stuks €   3/doosje
• Verse frietjes €   3,10/kg

Bij aankoop van vers vlees zijn alle sausen van bij de bereidingen apart verkrijgbaar.

GEZELLIGHEIDSSCHOTELS PER PERSOON

• Kinderfondue €   6
• Kindergourmet €   7
• Fondue € 10
• Gourmet € 12
• Tepann yaki vis en vlees met warme sausen  € 18

Indien u een toestel huurt, controleer steeds bij thuiskomst of het werkt, zoniet kunnen wij u nog depanneren.

KOUDE BUFFETTEN           - OPGELET: AANTAL BESTELLINGEN IS BEPERKT -  PER PERSOON

• Koud vleesbuffet met tomaat garnaal €   15
• Koud vlees- en visbuffet €   21
• Koud visbuffet €   23

Bij de buffetten zijn geen koude groenten en aardappelen voorzien, gelieve deze apart te bestellen !
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KAASSCHOTELS PER PERSOON

300 gr kaas per persoon, afgewerkt met fruit, noten, confituren € 15

BROODJESBUFFET (VANAF 30 PERSONEN) € 16

Buffetvorm met verschillende soorten charcuterie, kaas, gerookte zalm, rosbief, sla,  
tomaat, ei, augurken, ajuintjes, koude sausen, fruit en een assortiment broodjes.

DESSERTS PER PERSOON

• Tiramisu met speculoos en framboos €   6
• Soepje van witte chocolade en rode vruchten €   7
• Moelleux van chocolade met vanille ijs en rode vruchten €   7

OOK STEEDS VERKRIJGBAAR

Ruime keuze
van vers wild

1ste kwaliteit 
belgisch wit blauw 

rundsvlees

Speciliteit van 
gemarineerde 
chateau briand 

Warme sauzen voor hierbij steeds verkijgbaar!



ER IS OOK EEN KERSTMENU EN EEN NIEUWJAARSMENU VERKRIJGBAAR
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KERSTMENU NIEUWJAARSMENU

Enkel verkrijgbaar op 
Kerstavond en Kerstdag

Vanaf 2 personen 

Enkel verkrijgbaar op 
Oudejaaravond en Nieuwjaardag 

Vanaf 2 personen 

2 hapjes
Mousse van forel

Mini garnalencocktail

Voorgerecht (warm)
Pladijs met risotto in garnalensausje

Hoofdgerecht
Hoevekip in fine champagnesausje 

met warme groentjes en kroketjes of gratins

Dessert
Soepje van witte chocolade 

en rode vruchten

3 hapjes
Mousse van forel

Oosterse noedels met scampi
Scampi curry met appelcrunch

Voorgerecht (koud)
Gerookte zalm met parelpasta en wasabi

Hoofdgerecht
Hertekalffilet in wildsaus met 

boschampignons , warme groentjes en 
kroketjes of gratins

Dessert
Moelleux van chocolade, 

vanille ijs en rode vruchten

€40
per 

persoon

€50
per 

persoon



HOE BESTELLEN ?

1. Kom naar de winkel en maak uw keuze uit het uitgebreide aanbod

2. Voorzie u op cash om het leeggoed op voorhand te betalen bij plaatsen van de bestelling

3. Controleer zelf nog eens uw bestelbon 

4. Kom op de afgesproken dag en tijdstip naar de winkel met uw bestelbon

5. U kunt betalen met bancontact of cash

6. Respecteer de besteldata, wacht niet tot op het laatste moment...

Er kan enkel uit de folder besteld worden, er is steeds een assortiment 
(charcuterie, de wekelijkse bereide gerechten,...) in de winkel aanwezig 
maar dit kan niet vooraf besteld worden.
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OPENINGSUREN TIJDENS DE EINDEJAARSPERIODE

• Vrijdag 23 december en vrijdag 30 december: gesloten

• Kerstavond zaterdag 24 december en Oudejaar zaterdag 31 december  
open van 8u00 - 12u00 en 13u00 - 16u00 (afhalen van bestellingen mogelijk vanaf 9u00)

• Kerstdag zondag 25 december en Nieuwjaar zondag 1 januari : 
enkel open voor afhalingen bestellingen tussen 10u00 - 11u00

• Maandag 2 januari, dinsdag 3 januari, woensdag 4 januari: gesloten



Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2023!
Maak het gezellig en blijf vooral genieten!

Slagerij Cannaert en team!

Kattestraat 183, 8520 Kuurne        056 71 11 37        info@slagerijcannaertkuurne.be 
Wekelijkse sluitingsdag: woensdag


