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WARME APERITIEFHAPJES 

Warme hapjes (bladerdeeg) € 0,95 /st 
assortiment met verschillende smaken. verpakt per 12 stuks

Ambachtelijke mini videe € 0,95 /st 
gevuld met vier verschillende smaken. verpakt per 16 stuks
Kip met curry / Kaas / Ham / Garnalen

Mini worstenbroodje - verpakt per 10 stuks € 0,95 /st 
rijk gevuld met kalfsgehakt. 

Huisgemaakte mini-pizza - verpakt per 10 stuks € 0,95 /st
Pittig gekruide kippenapero - verpakt per 10 stuks € 0,80 /st 

TAPASASSORTIMENT OP SCHOTEL

Assortiment koude aperitiefhapjes  
met een werelds tintje mooi op schotel gebracht. 
(vanaf 4 personen) € 7,95 /pers

Chorizo
Zongedroogde tomaatjes
Olijven
Gegrilde mini scampi’s 
Oosterse balletjes

Ovengebakken grillworst
Italiaanse bergham
Italiaanse Fiocco salami
Huis gedroogde ribeye

Warme hapjes - tapasschotel  
(schotel voor 5 personen) € 7,95 /pers

Bladerdeeghapje
Worstenbroodje
Italiaanse croque monsieur
Grillworst brochetje

Oosters balletje
Kipsaté
Mini-pizza

KLASSESLAGER 
HAVERMANS MAG ZICH 
BESTE CHARCUTERIEMAKER 
VAN BELGIE NOEMEN!
De slagersfamilie met vestigingen in Oud-
Turnhout, Turnhout, Beerse en Deurne nam 
begin oktober 2018 deel aan de internationale 
vak wedstrijd Eurobeef .
Zij deden mee in alle categorieën huisbereide 
vleeswaren, gaande van charcuterie, salades, 
versvleesschotel, bereide en ovenklare 
gerechten.
Klasseslager Havermans kwam als grote 
winnaar naar huis met de GOUDEN 
EUROBEEFTROFEE en meerdere 
bekroningen voor beste producten.
Hier zijn we fier op en staan we elke dag 
opnieuw garant voor!

Neem een kijkje op www.Havermans.be

Deze ovenklare 
aperitiefhapjes hoeft u enkel 

gedurende 20 minuten in 
een oven van 160°C op te 

warmen.



KOUDE VOORGERECHTEN

Vitello tonato € 10,45 /pers 
Een Italiaanse klassieker: dun gesneden kalfsgebraad 
met een sausje op basis van tonijn met garnituur van 
zongedroogde tomaten en rucolasla. 

Garnaalcocktail met grijze garnalen € 9,20 /pers 
Cocktailglas gevuld met grijze garnalen, crabstick, 
tomaat, eitje, sla en een zachte cocktailsaus.

Kipcocktail € 7,45 /pers 
Cocktailglas gevuld met traag gegaarde kipfilet, tomaat, 
eitje, sla, geraspte wortel en cocktailsaus.

Carpaccio van runds op HAVERMANS STYLE 
 € 10,45 /pers 
Dunne lapjes rundsvlees van ons Belgisch blauw-wit 
ras mooi geschikt op een bord. Dit vergezellen we 
met knapperige garnituur omwikkeld met Ganda 
ham en afgewerkt met afgebakken pijnboompitjes, 
Parmezaanschilfers en balsamico crème.
Ook verkrijgbaar zonder garnituur. € 3,95 /pers

WARME VOORGERECHTEN

Koninginnehapje - kip € 4,20 /pers 
Videe van kip, champignons en kalfsgehaktballetjes.  
200 gr per pers. 
Bladerdeegkorfje (dit wordt apart bijgeleverd). 

Koningshapje van fijne vis  € 6,40 /pers 
Videe van verschillende soorten vis en  
kleine scampi’s - 200 gr per pers.
Bladerdeegkorfje (dit wordt apart bijgeleverd). 

Scampi’s van de chef  € 11,25 / pers 
Knapperige scampi’s op een bedje van tagliatelli . 
Afgewerkt met een kreeften- groentensausje met een 
toets van curry.    

Vispannetje € 11,25 /pers 
Rijk gevuld met zalm, kabeljauw, garnaal en scampi. 

Vegetarische wokreepjes  
op wijze van de chef € 8,20 /pers 
Vegetarische reepjes licht aangebak ken in de wok  
op een bedje van tagliatelli met een groentensausje  
en een toets van curry.



FEESTSOEPEN

Fijne roomsoep van kreeft € 7,60 /liter 
Tomatencrèmesoep € 4,40 /liter 
Bospaddestoelensoep € 5,85 /liter 
Feestsoep € 5,75 /liter
roomsoep van kalfsbouillon afgewerkt met kip en 
asperges
Soepballetjes kunnen bijbesteld worden  
€ 1,40 per potje (ruim voldoende voor 1l soep)
 
1 liter soep is voldoende voor 3 soepborden. 

AARDAPPELGARNITUREN  

EN BIJHORENDE

Aardappelkroketten  € 0,35 /st 
per veelvoud van 10 stuks

Aardappelpuree 300 g/pers € 2,90 /pers
Aardappelgratin 300 g/pers € 3,00 /pers
Gestoofd appeltje gevuld  
met veenbessenmousse € 2,50 /st

Veenbessenmousse € 17,73 /kg 

GEVULDE  
EINDEJAARSKALKOEN  
De eindejaarskalkoen is een kleine kalkoen die 
we opvullen met kalfsgehakt, extra stukjes kal-
koen, fijne kruiden en een groentemix. 
Deze kalkoen wordt door ons ovenklaar geleverd.  
U hoeft hem enkel gedurende ongeveer 4 uur in 
een oven van 120°C te plaatsen. 

Deze kalkoen is voldoende voor ± 6 personen.  
 € 56,00 /st 

Wij kunnen deze kalkoen ook voor u 
klaarmaken zodat u deze enkel nog maar 
moet opwarmen. 
1 uur en 30 min. in voorverwarmde oven van 
180°C € 69,00 /st 



Gevulde feestkalkoen  
op twee wijzen € 95,20 /st 
Kleine kalkoen gevuld met een feestelijke vulling;  
half gebracht met groentenassortiment, de andere 
helft met fruitassortiment met twee bijhorende 
sausjes. Enkel nog op te warmen.  
1 kalkoen is voldoende voor 6 tot 8 personen

Ook halve feestkalkoen verkrijgbaar. 
Met groente- of fruitassortiment  
en bijhorend sausje  
voldoende voor 3 tot 4 pers. € 51,50 /st

HOOFDGERECHTEN 

 
Wildfestijn van de chef € 18,70 /pers 
Everzwijnfilet met een fijn groenteboeket, een appeltje 
met veenbessen en een delicieus sausje. 

Varkenshaasje op wijze van de Chef € 15,85 /pers 
Varkenshaasje met een rijkelijk groenteboeket  
met peper- en champignonsaus.

Kalkoenfilet op winterse wijze € 15,80 /pers 
Ovengebakken kalkoenfilet met champignonsaus en 
groenten uit de wintertuin.

Hertengebraad van het huis € 21,95 /pers 
Traag gegaard hertengebraad met rijk gevuld 
groentenboeket, appeltje met veenbessen en heerlijk 
wildsausje 

Vispannetje van het huis € 18,70 /pers 
Met een heerlijke vulling van al het lekkers uit de zee: 
garnaaltjes, zalm, kabeljauw en scampi’s in een heerlijk 
Oostends vissausje.

Vegetarische cornfilet op zijn eindejaars € 15,85 /pers 
Cornfilet met wintergroenten en een heerlijk 
champignonsausje.

VOOR DE HOBBYKOK

Voor zij die liever zelf de handen uit de mouwen 
steken om een heerlijke maaltijd te koken...  Wij 
hebben een ruim assortiment aan verse vleeswaren!

 -  Rundsvlees: biefstuk, entrecôte, rosbief, …
 - Varkensvlees: varkensgebraad, varkenskroon, var-
kenshaasjes, varkenswangetjes, ...

 - Kalkoen: hele kalkoen, kalkoengebraad, gemari-
neerd kalkoengebraad, ...

 - Wildassortiment (met de feestdagen 5 dagen op 
voorhand bestellen) fazantfilet, parelhoenfilet, 
kwarteltjes, eendenfilet, hertekalffilet, everzwijnfi-
let, hazenrug, …. 
 
Gelieve op voorhand te bestellen voor een vlotte 
werking.

Beste klant, al onze gerechten worden verpakt 
in porseleinen schalen die zowel oven- als 

microgolfoven bestendig zijn.



 FAMILIEMENU 
€ 21,30 /pers - vanaf 2 personen

 
Koninginnehapje met kip

*
Feestsoep

*
Varkensgebraad met champignonsaus 

en groentenkrans
met 6 aardappelkroketten per persoon

*
Chocolademousse 

FEESTMENU 
€ 27,45/pers - vanaf 2 personen 

Kipcocktail
* 

Tomatencrèmesoep
*

Varkenshaasje op wijze van de chef 
met 6 aardappelkroketten per persoon

*
Chocolademousse

 
  

FIJNPROEVERSMENU 
€ 34,80/pers - vanaf 2 personen

 

Vitello tonato

*

Tomatencrèmesoep

*

Duo van traag gegaard hertengebraad en 

everzwijn. Appeltje met veenbessen en 

wintergroenten.

6 aardappelkroketten per persoon

*

Chocolademousse



HAMBURGER PARTY 

(minimum 4 pers.) € 13,95 /pers

Bak uw eigen hamburgertje. Laat uw fantasie los 
met de garnituur als u hem tussen uw broodje 
legt. 

 - 6 verschillende hamburgertjes per pers.
 - broodjes
 - groenten garnituur
 - sausjes 

grill en oventje € 10 /huur
borg € 50 -  deze krijgt u terug als u de toestellen proper 
terug brengt .

PIZZA PARTY 

(minimum 4 pers) € 13,95 /pers

Maak uw eigen kleine pizza naar uw keuze.
 - pizzadeeg
 - 2 toppings
 - 24 verschillende soorten beleg
 - kaas en kruiden

toestel € 10 /huur
borg € 50 - deze krijgt u terug als u de toestellen proper 
terug brengt

ONZE SPECIALITEIT!  
DRY-AGED OF GERIJPT VLEES

Voor de echte smaakbeleving moet vlees – net 
zoals dat vroeger gebruikelijk was – enkele weken 
rijpen, bij voorkeur in het been. Dit rijpen geb-
eurde vroeger bij de boer in de schuur, maar 
tegenwoordig doen we dat in een speciale koelcel, 
dit wordt dry-ageing genoemd. Dit is geen “rap-
rap”-product, dit vlees heeft de tijd gekregen 
om tot zichzelf te komen. Het resultaat is ver-
bluffend! Wij laten onze entecôte 4 tot 5 weken 
rijpen en is verkrijgbaar met of zonder been. Wilt u 
genieten van een heerlijk stukje rundsvlees? Wees 
er dan tijdig bij! Deze periode zitten wij aan onze 
maximum capaciteit van rijpen en op = op!

 
Voor de bereiding van dry-aged vlees geven we je 
graag advies. Vraag ernaar in de winkel.



FONDUEPARTY

Fondue assortiment € 11,95 /pers
Malse rundsbiefstuk
Kipfilet
Mini vinkjes

Varkenshaasje
Mini chipolataworstjes
Drie verschillende  
fondueballetjes

Wild Fondue Supplement € 8,95 /pers  
Bestaat uit fondue assortiment, aangevuld met  
gemarineerd everzwijn, wildburger, parelhoen en 
hertenkalf. 

GOURMETPARTY

Gourmet assortiment € 12,85 /pers
Malse rundsbiefstuk
Kalkoenfilet
Schnitsel
Slavinkjes

Hamburgertje
Cordon bleu
Pitavlees
Chipolataworstjes

Wild Gourmet Supplement € 8,95 /pers 
Bestaat uit gourmet assortiment, aangevuld met  
gemarineerd everzwijn, wildburger, parelhoen en 
hertenkalf. 

GOURMET OF FONDUE 
MENU ALL-IN
vanaf 4 personen  

gourmet all-in € 22,30/pers 
fondue all-in € 21,40/pers

Tomatencrèmesoep
*

Gourmet of fondue met
*

koude groenteschotel en
*

koude sausjes (curry, tartaar, look en 
cocktail)

*
Chocolademousse



STEENGRILLPARTY

Assortiment € 13,20 /pers
Malse rundsbiefstuk
Chipolata
Kalfslapje
Kalkoenfilet
Lamskroontje
Varkenshaasje
Kipfilettournedos

Wild Steengrill Supplement € 8,95 /pers 
Bestaat uit steengrill assortiment, aangevuld met 
gemarineerd everzwijn, wildburger, parelhoen en 
hertenkalf. 

TEPAN YAKI

Assortiment van: € 14,90 /pers
Kalkoenfilet
Brochetje van gemarineerd varkenshaasje
Kip gyros 
Varkens gyros
Kalfsspiesje 
Rundsbiefstuk
Chipolata worstje
Scampi brochetje  
gemarineerd
Zalm brochetje gemarineerd

Wild Tepan Yaki Supplement € 8,95 /pers 
Bestaat uit Tepan Yaki assortiment, aangevuld met 
gemarineerd everzwijn, wildburger, parelhoen en 
hertenkalf. 

Beste klant,
Voor een goed verloop en een optimale service vragen wij u vriendelijk de samenstelling van 
onze schotels NIET te wijzigen. Voor elke wijziging zal een supplement van € 1,50 /pers worden 
aangerekend + de meerprijs van het vlees. 
Om uw bestelling met de beste zorgen te kunnen uitvoeren vragen wij u tijdig te bestellen.



GROENTESCHOTEL

Koude groenteschotel € 6,50 /pers   
Voor bij fondue, gourmet, steengrill,Tepan Yaki en BBQ 
Bestaande uit: sla, tomaat, geraspte wortelen, 
komkommer, boontjes, eitjes, bloemkool, erwtjes, 100 g 
aardappelsla, 100 g pastasla per persoon. 

Warme groenteschotel € 6,95 /pers 
Geschikt om bij diverse gerechten te serveren. 
Bestaande uit: groentetaartje, erwten, wortelen, witloof, 
boontjes in gerookt spek, bloemkool- en broccoliroosjes.

Sauzen
Warme sauzen € 1,25 /100g
Champignonsaus     
Pepersaus
Jagersaus
Vleessaus

Wildsaus  € 1,80 /100g

Koude sauzen € 1,30/per potje 150g
Cocktailsaus
Provençaalse saus
Currysaus
Barbecuesaus
Tartaarsaus
Looksaus

BARBECUE

BBQ deluxe € 18,80 /pers 
 
Met de feestdagen stellen wij onze BBQ deluxe voor. 
Deze stukjes vlees zijn kleiner geportioneerd, zodat u een 
ruimere variatie bekomt en van meerdere vleessoorten 
kunt genieten. Dit pakket kan u ook perfect bakken op 
een Tepan Yaki grillplaat of steengrill.

Half BBQ-worstje
1/4 gemarineerde kipfilet
Gemarineerd kalkoenhaasje
Kalfsmedaillon brochetje gemarineerd
Biefstukspecial (± 100g) - lekker gekruid
Gemarineerd varkenshaas brochetje
Scampibrochetje
Groenten assortiment
Sausen assortiment(100gr. per pers.)
 prijs enkel vlees € 12,80/pers

BBQ populair € 14,70/pers 
Saté
1/2 Kipfilet gemarineerd
BBQ worst
1/4 sparerib
Groenten assortiment
Sausen assortiment(100gr/p.p.) 
 prijs enkel vlees € 8,50/pers



DESSERTS 

Tiramisu  € 2,95 /st
Chocolademousse € 2,45 /st
Witte chocolademousse € 2,45 /st
Rijstpap € 2,65 /st

 

Moelleux van chocolade  € 2,80 /st 
dit is een heerlijk chocolade taartje dat je moet opwarmen 
in de oven (8 min. op 180°C). 
Hierin zit een lopende, zachte chocolade vulling. Ideaal te 
combineren met een bolletje ijscreme, 
rood fruit en overstrooien met bloemsuiker.

CHARCUTERIE SCHOTEL
vanaf 4 personen € 8,95 /pers
 
Gevarieerd vleeswarenassortiment en salades 
mooi gepresenteerd op schotel en afgegarneerd.

KAASSCHOTELS
vanaf 4 personen

Heerlijk en makkelijk genieten!
Lekkere kaas, krokant knapperig brood en een 
heerlijk glas wijn. Leven als God in Frankrijk, wat 
kan het leven simpel lekker zijn!

Assortiment van Franse en Belgische kazen, gegarneerd 
met notenmengeling, druiven, ...

Hoofdschotel 300g  € 13,00 /pers
Dessertschotel 150g € 9,70 /pers



Openingsuren tijdens de feestdagen:
zaterdag21/12 open van 8u tot 16 u

zondag 22/12 open van 8.30u tot 12 u
maandag 23/12 gesloten

dinsdag 24/12 open van 8u tot 13 u
woensdag 25/12 alleen afhalen bestellingen  

van 9u tot 10u
donderdag 26/12 open van 8u tot 13 u

vrijdag 27/12 open van 8u tot 18 u
zaterdag 28/12 open van 8u tot 16 u

zondag 29/12 open van 8.30u tot 12 u
maandag 30 december gesloten

dinsdag 31/12 open van 8u tot 13 u
woensdag 1/1 gesloten

donderdag 2/1 gesloten

10_2019_1000

Uiterste besteldatum kerstperiode 20/12
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