
Keurslager ‘t Charcuterietje

Lekkere feestideeën



APERITIEF hapjes
 › 8007 Tapasschotel de luxe van het huis (4 à 6 pers.) € 65,00 / schotel

een assortiment van de fijnste delicatessen uit het Zuiden:  
coppa, pancetta, parmaham Pio Tossini (24 maanden gerijpt),  
Salami Aperitivo, heerlijke kaasjes, olijven, roomkaas,  
mini wraps, tapenades & dippers

 › 3355 Tapasschotel voor 2 à 3 personen € 29,50 / schotel

 › 8014 Minibordje carpaccio Belgisch Witblauw €   3,50 / st.

 › 8015 Minibordje tartaar van huisgerookte zalm graved lax €   4,25/ st.

 › 3393 Warme Tapasschotel Butcher Style (4 à 6 pers.) € 42,00 / schotel
chicken wings bbq style, ardense pens, Breydelspek, 
ovenworst, kruidig gehaktballetje, low and slow spareribs,  
scampi red curry met dipsausje

 › 6355 Assortiment huisgemaakte ovenhapjes (12 st.) € 12,00 / doosje
mini pizza, mini kip curry vidé, mini zalm vidé,  
mini ham-kaas vidé

 › 3096 Albondiga’s €   3,70 / st.
pittige Spaanse gehaktballetjes in kruidige tomatensaus  
met focaccia dip broodje

 › 1470 Minivispannetje €   3,75 / st.

 › 1472 Mini tartiflette hapje €   3,50 / st. 

 › 139 Kippenboutjes (10 st.) €   8,00 / doosje

 › 8052 Boschampignonsoep €   4,00 / pers. 

 › 8054 Tomatenroomsoep €   3,50 / pers.

Start je feest in stijl

SOEPEN



VOORGERECHTEN koud

VOORGERECHTEN warm

Geniet van een  
heerlijk voorgerecht uit  

ons assortiment

 › 8104 Rundscarpaccio van Belgisch Witblauw  € 13,50 / pers.
Parmigiano Reggiano, fleur de sel, black pepper, rucola 

 › 8102 Op beukenhout huisgerookte zalm graved lax € 14,00 / pers.
koud gerookte zalm, dille, roze peper, limoendressing

 › 8152 Gegratineerd vispannetje € 13,50 / pers.
kabeljauwhaasje, scampi red curry, tongrolletje, zalmfilet,  
garnalen, wittewijnsaus

 › 8156 Scampi tagliatelle maison € 13,50 / pers.
scampi Oosters, verse tagliatelle, brunoise van tomaatjes  



HOOFDGERECHTENHOOFDGERECHTEN
Standaard inbegrepen: winterse groentjes + aardappelbereiding naar keuze  
                                      (kroketjes of gratin dauphinois)

 › 49 Sappig stukje varkensham low and slow ovengebakken beenham in sneetjes € 17,50 / pers.
romige champignonsaus, sappig stukje varkensham 

 › 50 Orloffgebraad archiduc € 17,50 / pers.
varkensrugstuk, romige champignonsaus, kaas, ham, Zwitserse Gruyère

 › 52 Feestvarkenshaasje € 21,50 / pers.
sappig rosé gebakken varkenshaasje, feestsaus, gevuld met kruidige farce  
van beukzwammetjes en jonge worteltjes

 › 54 Opgevuld kalkoengebraad in feestsaus € 18,50 / pers.
kalkoenfilet gevuld met kippengehakt fines herbes en pistache

 › 55 Kalkoenorloff archiduc € 18,50 / pers.
kalkoenfilet, champignonsaus, kaas, ham, Zwitserse Gruyère

 › 62 Hertenkalf ‘grand veneur’ € 25,95 / pers. 
hertenkalf, grand veneur poivrade, garnituren

 › 63 Rollade van parelhoenfilet € 23,95 / pers.
op het vel gebakken parelhoenfilet, druivensausje,  
farce van gestoofde brunoisegroentjes

 › 65 Langzaam gegaard wildstoofpotje   € 23,00 / pers.
Hertenragout gegaard in rode wijn met wildfond , bouquet garni, veenbes



 › 12 VLEES- EN VISSCHOTEL MENU (FEESTBUFFET) € 29,50 / pers.
rijkelijk gevulde schotel met huisgerookte zalm graved lax,  
gerookte forel, opgevulde tomaat-garnaal, scampi,  
gepocheerde zalm, opgevuld eitje met vissalade,  
gebraiseerde kalkoenfilet, porchetta della casa,  
gebakken rosbief, Parmaham met meloen,  
natuurham met asperges, seizoenpaté van de chef

 › 78 ZUIDERS BUFFET € 29,50 / pers.
assortiment tapas to share, carpaccio van huisgerookte zalm  
graved lax, carpaccio van rund,  tomaat-mozzarella pesto,  
New Yorkse pastrami, Parmaham-meloen, paella de Valencia,  
pizza slices, focaccia, zuiderse pastasalade

Klassiekers met net 
dat tikkeltje meer

EINDEJAARSBUFFETTEN 
standaard inbegrepen: assortiment koude groenten,  
                                    sausjes, aardappel-/pastasalade 



EINDEJAARSMENU’S

1 FAMILIEMENU KALKOEN KLASSIEK 
€ 31,50 / pers.

 › Assortiment van 4 warme huisgemaakte ovenhapjes

 › Tomatenroomsoep 

 › Tagliatelle scampi maison

 › Feestelijk opgevuld kalkoengebraad met winterse groentjes en kroketjes /
gratin dauphinois

2 FAMILIEMENU VARKENSHAASJE 
€ 33,00 / pers.

 › Assortiment van 4 warme huisgemaakte ovenhapjes

 › Tomatenroomsoep 

 › Tagliatelle scampi maison

 › Feestelijk opgevuld varkenshaasje met winterse groentjes en kroketjes / 
gratin dauphinois

3 FEESTMENU ROLLADE VAN PARELHOENFILET 
€ 36,50 / pers.

 › Assortiment van 4 warme huisgemaakte ovenhapjes

 › Boschampignonsoep

 › Gegratineerd vispannetje van het huis

 › Rollade van parelhoenfilet in een druivensausje met winterse  
groentjes en kroketjes/gratin dauphinois

4 FIJNPROEVERSMENU HERTENKALF 
€ 39,50 / pers.

 › Assortiment van 4 huisgemaakte ovenhapjes

 › Boschampignonsoep 

 › Gegratineerd vispannetje van het huis 

 › Hertenkalf grand veneur met winterse groentjes en kroketjes /  
gratin dauphinois

speciaal voor jou geselecteerd

Verras je gasten met een 
gastronomisch menu



GEZELLIG TAFELEN
TIP: onze all-informules zijn voorzien van koude groentjes, koude sausjes en aardappelbereiding 
naar keuze (frietjes, krieltjes, aardappel of pastasalade)

 › 8025 Kidsgourmet €   7,50 / pers.
worstje, hamburger, kipfilet, mini cordon bleu, mini biefstukje

 › 8365 Gourmet traditioneel € 14,50 / pers. 
chipolata, spekvinkje, hamburger duo, cordon bleu, wienerschnitzel,  
witte pens, rumsteak 3 pepers, mals kippenspiesje Cordoba, kippenlapje Indian mystery 

 › 68 Gourmet traditioneel all-in formule € 22,00 / pers.

 › 8366 Gourmet de luxe € 17,95 / pers.
varkenshaasje Royal, rumsteak, kalfsorloffje, shoarmareepjes, Ardense pens,  
chipolata, merguez, burgertje, kippenhaasje sesam, scampibrochette, zalmfiletstukje

 › 70 Gourmet de luxe all-in formule € 24,75 / pers.

 › 8527  Teppanyaki schotel  € 19,75 / pers.
lamskroontje French garden, varkenshaas mediterrané, yakitori sesam, rumsteak,  
Ardense pens, burgertje, kip Cajun, scampibrochette, zalmfilet stukje, coquille St. Jacques

 › 66 Teppanyaki schotel all-in formule € 26,75 / pers.

 › 3122  Hamburgerparty  € 16,50 / pers.
assortiment van 5 hamburgertjes met bijpassende garnituren, sausjes en broodjes

 › 10 Huur gourmetstel € 12,50

 › 38 Huur Teppanyaki plaat € 12,50

FONDUE
 › 8355 Kids fondue €   7,50 / pers.

rund, worstjes, gevogelte, extra balletjes
 › 8350 Fondue van het huis   € 13,75 / pers.

rund, varken, kalkoen, kip, balletjes, miniworstjes, spekvinkje
 › 69 Fondue traditioneel all-in formule € 21,50 / pers.

 › 1012 Fondueballetjes  € 15,99 / kg

 › 1282 Fondue-olie €   9,65 / fles

 › 15 Huur fonduestel € 12,50

Sfeer en gezelligheid 
aan tafel



DESSERT
 › 794 Chocomousse van het huis €   3,40 / st.

Feestelijke
afsluiters

 › Côte à l’os Belgisch Witblauw  
(gekruid, gemarineerd of natuur)

 › Rosbief 

 › Filet pur

 › Varkenshaasje 

 › Varkensfilet gebraad 

 › Varkenskroontje 

 › Konijn

 › Poussin

 › Duif

 › Eendenborstfilet

 › Parelhoenfilet

 › Kalkoengebraad

 › Opgevulde kalkoen (± 3,8 kg)

 › Opgevulde kwartels

 › Lamskroontjes / Lamsfilet

 › Rundstong

 › Ardens gebraad

 › Ossobuco (kalfsschenkels)

 › Varkenswangetjes

 › Kalfsblanquette

 › Sauzen apart te kopen per liter € 14,00 / kg 
Bruine jussaus – perfect als basis om al uw lekkerste sauzen zelf te maken
Feestsaus – met zilveruitjes en spekjes
Archiducsaus
Porto-druivensaus
Grand veneursaus

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
Hoe bestellen? 

Via onze webshop  
www.charcuterietje.be (online betaling)

In de winkel (cash of bancontact)

Om de afhaling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen we om alles op voorhand te betalen 
(veiliger & minder lange wachttijden bij afhaling).

BESTELLING PAS DEFINITIEF  
BIJ VOLLEDIGE BETALING VOORAF!

Hoe afhalen?

Vers vlees bestellingen kunnen afgehaald worden  
op 23 en 30 december tussen 10u00 en 12u00.

Afhaling bestelling  
op 24 en 31 december tussen 10u30 tot 12u30.  

op 25 december en 1 januari tussen 10u30 tot 11u00. 

Alles is vacuüm verpakt.  
Zo kan u zorgeloos uw feestmenu voorbereiden.

Aanmelden met bestelbon of bestelbonnummer 
 (afgeprint of op smartphone) via onze parking in de boomgaardstraat.

Zorg ervoor dat u steeds weet op welke naam de bestelling staat.

Voor wie dat wenst voorzien we een heerlijk aperitiefje aan onze bar.

WAARBORG

Voor al ons porselein materiaal, tapasplanken, schotels,  
bakken rekenen wij een waarborg aan.

Uiteraard hebben wij dit nodig tijdens de eindejaarsperiode  
dus rekenen wij erop dat jullie dit terugbrengen. 

Terugbetaling enkel op vertoon van bestelbon  
+ indien het leeggoed proper en ongeschonden terugkomt.

Terugbrengdag leeggoed 

Kerst: maandag 26/12 via onze parking
Nieuwjaar: maandag 02/01 via onze parking

Uiterste besteldatum feestdagen

Tot 20 december voor Kerst & tot 26 december voor Oudejaar.

Prettige feesten!

VOOR DE HOBBYKOKS – SUGGESTIES VERS VLEES



KEURSLAGER ’T CHARCUTERIETJE
Veldm. Montgomerystraat 141

8520 Kuurne

 T 056 71 10 52  

info@dekeukelaere.keurslager.be

OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN

24/12 & 31/12 
Enkel open voor afhaling van uw bestelling via de parking achteraan

Afhalingen: tussen 10u30 tot 12u30

25/12 & 1/01
Enkel open voor afhaling van uw bestelling via de parking achteraan

Afhalingen: tussen 10u30 tot 11u

Vanaf maandag 2 januari zijn we opnieuw open op de normale openingsuren.

Bedankt voor het vertrouwen!

website-webshop

www.keurslagerkuurne.com – www.charcuterietje.be 

Prijzen onder voorbehoud
Door de aanhoudende onzekerheid van de grondstofen energieprijzen  

kunnen de vermelde prijzen wijzigen.
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Afbeeldingen in deze folder kunnen afwijken van het product.


