STERSLAGER

BART & ELS
feestelijke gerechten

TEKST TER INFORMATIE
Beste klanten,
De coronapandemie is nog lang niet voorbij maar we hopen dat alles vlot mag
verlopen en iedereen gezond mag blijven. Wanneer u ziek wordt, kan er tot 2
dagen op voorhand geannuleerd worden.
Gelieve 4 dagen op voorhand te bestellen. Om alles vlot te laten verlopen krijgt
elke klant een volgnummer.
Gelieve uw bestelling in de winkel door te geven en niet telefonisch, niet per mail
of niet via de webshop!
Bestellingen kunnen afgehaald worden op 24 en 31 december vanaf 8u30.
Bestellingen kunnen aan huis geleverd worden op kerst en oudejaar mits
contante betaling.
Dit jaar doen we mee aan de eindejaarsactie van Unizo.
Er worden geen spaarpunten gegeven op uw joynklantenkaart vanaf 1 december
tot en met 1 januari.

LEGENDE
N: 		nieuw
T: 		topper

APERITIEFHAPJES
650		

Mini pizza (8st.)

651		

Assortiment warme hapjes (15st.)	

16,00

653		

Luxehapjes (3st.) 	

7,50

		

- Hapje met foie gras, gerookte eendenborst en chutney

		

- Schaaltje vitello tonnato

		

- Lepelhapje met kreeftjes in vissaus

654		

Gekruide kippeboutjes 	

0,85/stuk

655

Grabbelschotel 	

14,00/pp

T

9,00

		
		
		

2 glaasjes, 2 lepeltjes, keiems bloempje, harde kazen, coppa, gedroogde
entrecote, droge worst, salami felicienne, rilette met een krokantje,
tapenade, tapas, gegarneerd met vers fruit

657		

Tapasplank (min. 4 pers.) 	

		

Decoratieve plank gevuld met fijne charcuterie en kazen, olijven

		

en zongedroogde tomaatjes

7,00/pp

VOORGERECHTEN
KOUD
661		

Klassieke garnalencocktail

10,00/stuk

662		
		
665 T

Bordje van 3 wildpasteien 
met garnituur
Bordje van vitello tonnato

9,00/stuk
10,50/stuk

		
(op lage temp. gegaard kalfsvlees met een
		
créme van tonijn en kappertjes)
666		 Rundercarpaccio met balsamico  10,00/stuk
		
en parmesanschilfers

WARM
670 T
		

Duet van St.-Jacobsnoten 
en scampi’s in garnalensausje

671		 Sint jacobschelp royal 

9,00/stuk
9,50/stuk

		
(natuurschelp met st jacobsvrucht in
		
roomsaus met garnalen en champignons)
672		
673 N
674		
675		

Huisbereid vispannetje 
Tongrolletjes in witte wijnsaus 
Huisbereide kaaskroket 
Huisbereide garnaalkroket 

8,90/stuk
9,00/stuk
2,00/stuk
2,95/stuk

SOEPEN
680		
681		
683		
684		
		

Tomatenroomsoep met balletjes4.00/l
Boschampignonsoep met Gandaham4,20/l
Belgische aspergeroomsoep
4,20/l
Romige pompoensoep 
4.00/l
met Breydelsnippers

Tip: 		
Onze feestsoepen zijn ook heerlijk als
		aperitiefsoepje

HOOFDGERECHTEN
690		

Paling in de roomsaus

14,50/pp

691		
Zeebaarsfilet 
13,00/pp
		
met joinvillesaus (garnaalsausje)
692		
Varkenshaasje 
		
in boschampignonsaus

8,50/pp

693		 Kalkoengebraad 
		
in druivensaus
694 T Fazantenfilet 
		
met vijgensausje
697 N Wildstoofpotje (reeragout)

8,50/pp

698 T Hertefilet
		
in wildsaus
STEEDS VERS VERKRIJGBAAR:
Konijn, kalkoenfilet, wild 
en gevogelte, lamsvlees en kalfsvlees

11,00/pp
11,50/pp
14,50/pp

dagprijs

Proef onze lekkere brasvarkenskroontjes
met kruidenkorst!

AARDAPPELBEREIDINGEN
720		

Verse kroketten

721		

Gratin Dauphinoise (250gr /pp)

722
N Gepofte aardappel
		
met spek en champignons

0,25/stuk
2,20/pp
1,90/stuk

723		

Gebakken krieltjes

2,00/pp

724		

Aardappelpuree natuur 

1,60/pp

AL DEZE GERECHTEN ZIJN OVENKLAAR

OPWARMTIPS!

Hoe warm ik mijn bereide gerechten op?
Om al uw bereide gerechten op een goede en veilige manier op te
warmen zonder kwaliteitsverlies, zonder uitdroging van uw gerecht
volgen hier richtlijnen die u best nauwgezet opvolgt.
Verwarm de warme luchtoven voor op 100°C. Ondertussen trek je
rond elke schotel stevig een aluminiumfolie. Zeker geen gaatjes
in prikken. Plaats de gerechten in de voorverwarmde oven. Breng
de temperatuur van de oven terug op 90°C. Reken minstens 1u30
vooraleer de gerechten warm zijn. Indien nodig mogen de gerechten
nog langer in de oven staan.

GEZELLIGHEIDSSCHOTELS
730		 Fondue

9,00/pp

Fondueballetjes (300 gr)

3,80/pp

733		 Kindergourmet
		
(chipolatta, hamburger, kalkoenlapje)

4,00/pp

740		 Gourmet
(kalkoenlapje, chipolata ,hamburger, steak, brochet,
		
varkensmedaillon,cordon bleu)

9,50/pp

731		

741		 Teppanyaki
		
(zalmnootje met gandaham, scampibrochet, steak maison,
		
lamskotelet, gemarineerd biefstuk, kalkoenlapje)

13,70/pp

742
N Teppanyaki special
		
(reefilet, eendenborst, fazantenfilet, lamskotelet,
		
scampibrochet, zeebaarsfilet, chateau briand)

17,50/pp

743		

Huur toestel teppanyaki

5,00/stuk

WOK (min 6 pers.)
750		
		

Een culinaire wokschotel
bestaat uit 4 gerechten te kiezen uit:

755a		

Scampi’s in roze pepersaus met broodje

755b		

Kip in curry-ananassaus met wokspaghetti

755c		

Varkensvlees Royal met woktagliatelli

755d		

Kalkoen in witte wijnsaus met wokspirelli

755e		

Lamsreepjes in Bourgondische saus

755f

Eend met groene asperges,wokgroenten en sausje

N

755		

Huur toestel

13,50/pp

5,00/stuk

BIJGERECHTEN
710a		

Opgevulde kalkoen saus naar keuze van 8 tot 12 pp

710b		

Bakken van kalkoen

711		

Opgevulde kalkoenrollade saus naar keuze

712		

Warme beenham van Brasvarken met saus naar keuze

9,00/pp
10,00
8,50/pp
7,50/pp

713		
Warme groentenschotel
		
(gevulde tomaat, boontjes met spek, worteltjes, champignons,
		
witloof en spruitjes)

5,20/pp

714		
Koude groentenschotel
		
(sla, tomaat, wortelen en cresson boontjes, komkommer,
		
seldersalade met appel en rozijntjes)

4,50/pp

715		
Warme fruitschotel 3,50/pp
		
(peertjes in de rode wijn, druiven, perzik met veenbessen,
		
gecarameliseerde appel, chutney van appel en abrikoos)

BUFFETTEN
760 - VLEESBUFFET

762 - VISBUFFET

tomaat crevette

aardappelsalade

tomaat crevette
opgevuld ei met tonijn
gerookte forel
gerookte zalm en gerookte heilbot
gepocheerde zalm
tongrolletje met tartaar
gebakken scampi
gebakken kreeftjes
peche met tonijn
glaasje gevuld met kabeljauwsalade
groenten
vers fruit

€14,00/pp

26,40/pp

cavaillon met rauwe hesp
gekookte hesp met asperges
kippenboutje
opgevuld ei met tonijn
salami
kippenwit
pastrami varkensgebraad
verse groenten
vers fruit

761 - VLEES- EN VISBUFFET
gerookte zalm

gekookte hesp met asperges

gerookte heilbot

kippeboutje

gerookte forel

pastrami varkensgebraad

gepocheerde zalm

verse groenten

tomaat crevette

vers fruit

opgevuld ei met tonijn

aardappelsalade

cavaillon met rauwe hesp

€21,50 /pp

763 - KINDERBUFFET
een halve tomaat crevette
kippenboutje
hespenworst
salami

gekookt eitje
groentjes en fruit
aardappelsalade

€7,00/pp

765		
Verrassingsbrood op schotel
		
(7 broodjes met beleg en garnituur)
766		 Kaasplank
		
(gegarneerd met vers fruit, dadels en vijgen)

8,75/pp
13,50/pp

SAUZEN (apart te verkrijgen!)
Koude sauzen

8,00/kg

cocktailsaus - tartaarsaus - currysaus - mayonaise - peperlooksaus - zigeunersaus
- bearnaisesaus
775		

Sausje 150gr

1,20/stuk

776		

Sausje 250gr

2,00/stuk

Huisgemaakte warme sausen

12,50/kg

champignonsaus - portosaus - wildsaus - druivensaus - vijgensaus - bearnaise
777		

Sausje 150gr warm

1,90/stuk

778		

Sausje 250gr warm

3,15/stuk

DESSERTEN
780		 Chocolademousse

3,00/stuk

781		 Tiramisu

3,40/stuk

782		 Rijstpap

2,00/stuk

783		

Dessertbordje van het huis

8,00/stuk

Er zal een ruim assortiment dessertjes in de zelfbediening verkrijgbaar zijn.

700 - FEESTMENU

701 - KINDERMENU

3 luxehapjes

Tomatensoep met balletjes

•

•

Rundscarpaccio
met parmesanschilfers
en balsamico

Kaaskroketje
•
Kipfilet met appelmoes
3 verse kroketten

•
Pompoensoepje
•
Traaggegaard kalfsfilet in portosaus
met warme groenten
en 6 verse kroketten
•
Dessertbordje van het huis
€38,00/pp


€9,50/pp


NIEUW

702 STERSLAGERSMENU
Feestelijk pomoensoepje
•
Vispannetje
•
Ardeens filet in jagerssaus
met warme groenten
en 6 verse kroketje

€23,50/pp

Bij bestelling van 4-personenmenu krijg je GRATIS een fles roséwijn

We wensen u prettige eindejaarsfeesten
Bart en Els, Elise en Marthe ,Valerie, Kenny,
Melissa, Karien, Sandy en Nick
~

OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN
Vrijdag 24 en 31 december open van 7u30 tot 12u30- 13u30 tot 16u30
Zaterdag 25 december en 1 januari open van 9u30 tot 12u
(gelieve uw charcuterie op voorhand te bestellen)

