
ZOMERSUGGESTIES

MAANDAG 7.30 u- 12.30u / 14u-18.30u
DINSDAG 7.30 u- 12.30u / 14u-18.30u
WOENSDAG GESLOTEN
DONDERDAG 7.30 u- 12.30u / 14u-18.30u
VRIJDAG 7.30 u- 12.30u / 14u-18.30u
ZATERDAG 7.30 u- 12.30u / 14u-18.00u
ZONDAG 8.00 u- 12.00u

KATTESTRAAT 183 - KUURNE - T 056 71 11 37
info@slagerijcannaertkuurne.be

BTW BE0747 729 648



 

• Mini carpaccio rund      €2.5/st

• Mini vitello tonato           €3/st

• Mini garnalencocktail          €3/st

• Mousse van gerookte forel      €2.5/st

• Zure room met truffel en gerookte ham         €2.5/st

• Crème van geitenkaas en tomatensalsa        €2.5/st

• Oosterse noedels met scampi     €2.5/st

• Panna cotta van bloemkool     €2.5/st 

en gerookte zalm

• Scampi curry met appelcrunch    €2.5/st

• Ovenschaaltje risotto en pladijs        €3/st

• Doosje mini pizza vlees ( 6st)             €7/doosje

• Doosje mini pizza vis (6st)          €7.5/doosje

• Doosje garnaalbollekes ( 10st)         €8.5/doosje

• Doosje kaasbollekes( 10st)          €6.5/doosje

• Doosje scampi fritti met tartare         €5.5/doosje

Rilette, koekjes, blokjes flandrien kaas, italiaanse 

ham, blokjes salami, stukjes machego kaas, 

heksenkaas, mosterd, kerstomaatjes

€25/box

• Zongedroogde tomaatjes

• Olijven

• Gamba’s 

• Haringhapjes

• Truffelkaas

• Saltufo

• Flatbread , 

• Tomatensalsa

• Ensalada

• Grisinettestokjes + houten plank met italiaanse 

ham, spaanse salami, coppa & gandaham 

  

€49/box

• Kroketjes                 €0.25/st

• Gratins         €2/p

• Verse frieten                  €2.7/kg

• Aardappelen in vinaigrette      €2/p

• Krielaardappelen rozemarijn      €2/p

•  Mix van 4 soorten pasta (vanaf 6p)     €4/p

• Klassiek                   €8.5/p

• Luxe                 €10.5/p

• Groentjes op de broodjes                  €1.5/p

• Broodjesbuffet (vanaf 30p)                  €16/p 

Buffetvorm met verschillende soorten  

charcuterie, kaas, gerookte zalm,rosbief, sla, 

tomaat, ei, augurken, ajuintjes, koude sausen, 

fruit en assortiment broodjes

Fondue                                    €9.5/p

Gourmet                    €12/p

Kinderfondue                                       €6/p

Kindergourmet                     €7/p

Tepann yaki,vlees vis + warme sausen                 €18/p

• Zeevruchtencocktail met                         €9.5/st 

grijze garnalen

• Oosterse salade met tataki                               €12/st 

van zalm en tonijn

• Vitello tonato, rucola                 €9/st 

crumble van olijven

• Gerookte zalm, parelpasta en wasabi            €9/st

• Carpaccio van rund        €8/st 

rucola en parmesan

Wij hebben een ruim assortiment  
barbeque vlees , hiervoor informeert 
 u best in de winkel….

Smakelijk!
Slagerij Cannaert

• Duo van zalm , pladijs en garnalensausje    €10/st

• Pladijs met risotto in witte wijnsaus                €10/st

• Visserspotje ‘noily prat’                                         €11/st 

 

 

• Ardens kalkoen in champignonsaus        €15.20/kg

• Ezelsgebraad in saus van de chef            €15.85/kg

• Kalfsgebraad in portosaus                                 €25/kg

• Hoevekip in fine champagnesaus                   €19/kg

• Bretoense kipfilet in zuiders sausje         €15.85/kg

• Koud vleesbuffet met tomaat garnaal         €14/p

• Koud vlees en visbuffet   €19/p

• Koud visbuffet    €21/p

• Soepje van witte chocolade      €6/p
• Tiramisu met speculoos en framboos                €5/p
•  Panna cotta van rode vruchten      €5/p 

 en vanille ijs

Geschikt voor 8 à 10 personen • Warme groentjes                    €4.5/p  

(aangepast volgens seizoen)

• Koude groentjes                    €3.5/p

Geschikt voor 4 tot 6 personen


