
Houtseweg 41 - 2340 Beerse - Tel.: 014 61 41 41  
bestellen@havermans.be - www.havermans.be

Kerst bestellen voor 17 december
Oudjaar bestellen voor 24 december



APERITIEFHAPJES/SCHOTELS 

Koude tapas/food sharing € 8,50/pers
Met een werelds tintje. (per 5 personen)
 - groene olijven
 - zwarte olijven
 - zongedroogde tomaten
 - salami Maison
 - kaasblokjes

 - gehaktballetje
 - grillworststukjes
 - scampi’s
 - spaanse salami

Warme hapjes/tapasschotel  € 6,95/pers 
Schoteltje vol lekkers om op te warmen in de oven.  
(per 5 personen)
 - worstenbroodje
 - kipsaté
 - chicken wing
 - kipknabbel

 - minipizza
 - grillworstspies
 - mini vidé
 - Oosterse gehaktballetjes

Minipizza 10 stuks - € 1,20/st
Kleine pizzaatjes met bolognaisesaus, kaas en hesp.

Bladerdeeghapjes  12 stuks - € 0,95/st
Assortiment 4 smaken: zalm, gehakt,  
curry en champignons 
De klassieke bladerdeeghapjes met 4 smaken,  
op te warmen in de oven.

Ambachtelijke mini vidé  12 stuks - € 0,95/st
 - kip-curry
 - ham

 - garnalen
 - kaas

Mini worstenbrood  12 stuks - € 0,95/st 
Met fijne vulling van kalfsgehakt.

Hoe bestellen?
 - In de winkel, u krijgt meteen een bestelbon mee 
en alles is in orde.

 - Via mail: bestellen@havermans.be , bestelling 
is pas geldig na bevestigings mail met uw 
bestelnummer.

 - Telefonisch bestellen is niet mogelijk.

Bestellingen voor kerstperiode tot 17 december
Bestellingen voor oudjaar tot 24 december

Waarborgen
Voor een vlottere werking dienen vanaf dit jaar 
ALLE waarborgen contant betaald te worden.

Pizzaparty
Tijdens de eindejaarsperiode dienen de toestellen 
de dag nadien terug gebracht te worden bij 
opening van de winkel (bekijk achteraan onze 
openingsuren).

Afhalen
Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen gaan 
we dit jaar een 2de afhaalpunt voorzien naast de 
beenhouwerij. Let op, hier is geen bankcontact 
aanwezig!
 
Controleer steeds even je bestelling na afhalen, 
zo kunnen we nog tijdig eventuele problemen 
oplossen 



VOORGERECHTEN

Zalmhaasje gemarineerd   
in Hendrick’s Gin  € 11,95 /pers 
Zalm (gemarineerd in Gin en fijne kruiden), crème van 
mierikswortel, frisse salade met granny smith en rode 
biet!

Serveertip! Heerlijk in combinatie met een gin-tonic.

Vitello tonato € 10,45 /pers 
Een Italiaanse klassieker om vingers en duimen van af te 
likken. Dun gesneden kalfgebraad met een zacht sausje 
op basis van tonijn. Hierbij komt een garnituur van rucola, 
zongedroogde tomaten en kappertjes.

Carpaccio “HAVERMANS STYLE” € 10,45 /pers 
Rundsfilet van Belgisch wit-blauw, rucola, zongedroogde 
tomaten, eigengemaakte pesto, Parmaham, 
pijnboompitten,  parmezaan en fleur du sel. 
Ook zonder garnituur verkrijgbaar. € 3,95 /pers

Noordzeecocktail  € 9,20 /pers 
Tomaat, grijze garnalen, eitje, surimi van krab, sla en 
zachte cocktailsaus gebracht in een hedendaags jasje. 

Kipcocktail € 7,45 /pers 
Kipfilet van hoevekip, tomaatjes, sla, eitjes en zachte 
cocktailsaus gebracht in een hedendaags jasje.

Sint-Jacobsschelp (Warm) € 8,25 /pers 
Royaal gevuld met Sint-Jacobs vruchten, garnalen  
en zalm in een zachte vissaus.

Vispannetje (Warm) € 11,95 /pers 
Royaal gevuld met zalm, tongschar, scampi, grijze 
garnalen, vissaus en de nodige garnituren.

Koninginnenhapje - kip (Warm) € 4,20/pers 
Fluweelzachte vol-au-vent van hoevekip, champignons, 
en gehaktballetjes. (200 gr) (Koekje en vulling worden 
apart geleverd om makkelijker op te kunnen warmen)

FEESTSOEPEN

Tomatencrèmesoep met balletjes € 4,90/l
Roomsoep van kreeft met grijze garnalen € 8,50/l
Champignonroomsoep  € 5,75/l
Feestsoep  € 5,75/l

kalfsbouillon/kipfilet/asperge Soepen verpakt per 3 personen (1l).



HOOFDGERECHTEN

Everzwijnfilet met wildsaus € 18,70 /pers 
Everzwijnfilet, zacht gemarineerd, gegaard op lage 
temperatuur. Hierbij een garnituur van wijnpeertjes, 
witloof, franse boontjes, appeltje met veenbessen en 
wildsaus. 

Varkenshaasje van de Chef € 15,85 /pers 
Varkenshaasje gegaard op lage temperatuur met 
witloof, franse boontjes, erwten, wortelen en twee 
sauzen (Eén saus naar keuze).

Kalkoenfilet op winterse wijzen € 15,80 /pers 
Ovengebakken kalkoenfilet met witloof, Franse 
boontjes met gerookt spek, wortelen en erwten  
(Eén saus naar keuze).

Quornfilet van de chef  € 16,95 /pers 
- vegetarisch!
Gebakken Quornfilet met groenten uit de wintertuin en 
champignonsaus.

Visserspotje € 19,20 /pers 
Al het heerlijke uit de zee in een pannetje. Zalmfilet, 
tongrolletjes, scampi’s, garnalen, groentjes en een 
heerlijke vissaus.

ons succesnummer

Gevulde feestkalkoen op twee wijzen   € 95,20/st 
(voldoende voor 6 tot 8 personen)
Gegaarde feestkalkoen met vulling van kalkoenfilet, 
fijne kruiden en groenten. Gepresenteerd op 2 schotels 
(fruit en groentenassortiment) en met twee bijhorende 
sausjes.
Deze schotels dienen enkel nog opgewarmd te worden.

Gevulde feestkalkoen  - niet gebakken € 56,00/st                                           
(voldoende voor 6 tot 8 personen)
Gevulde feestkalkoen met kalkoen, fijne kruiden en 
groenten.
Wordt ovenklaar geleverd, enkel nog garen gedurende 
4-5 uur op 120°C. 

Gevulde feestkalkoen  € 69,00/st 
Gebakken en gesneden zonder garnituur 
Feestkalkoen reeds gebakken en gesneden.
Vergeet niet één van onze heerlijke warme sauzen te 
bestellen! 

Ook verkrijgbaar voor 3 tot 4 personen € 51,50/st 
Halve feestkalkoen met naar keuze groenten- of fruit-
garnituur.Al deze gerechten zijn zonder aardappel-

garnituren, u kan hiernaast uw keuze maken. 



GARNITUREN

Aardappelkroketten vers  € 3,50/10 stuks 
(per veelvoud 10 stuks)

Appel gevuld met veenbessen € 2,50/stuk
Aardappelpuree (300 gr) € 3,10/pers
Aardappelgratin (300 gr) € 3,30/pers

VOOR DE HOBBYKOK
Voor zij die liever zelf de handen 
uit de mouwen steken....  

Varkensvlees uit Merksplas (Duroc)
(H)eerlijk, mals, sappig en gezond! Laat je verras-
sen EN ervaar de meerwaarde door het van boer 
tot bord principe!

Gebraad (van de rug), schoudergebraad ,var-
kenshaasjes,buikspek, gerijpt buikspek, hespen-
gebraad, varkenskroontje, varkenswangetjes,...)
buikspek, ...
→ vraag naar onze prijslijst

Rundsvlees van de Kempen
Filet pur, entrecôte, rosbief (verschillende 
stukken), filet ziel, endvogel(stoofvlees), osse-
staart, schenkels, runderwangenFilet, entrecôte, 
rosbief, ....
→ vraag naar onze prijslijst

Wild
Fazant, parelhoen, kwartel, hertenkalf, everzwijn, 
haas, ..... 
→ vraag naar onze wilde prijslijst.

Gelieve op voorhand te bestellen voor een vlotte 
werking

FEESTBUFFET € 29,50 /pers

enkel met de feestdagen

 - Gebraad met boontjes
 - Hespenrolletjes asperge
 - Gegrilde kipfilet
 - Gekookte zalmfilet
 - Noordzeecocktail
 - Gerookte forelfilet
 - Gerookte zalm
 - Vitello tonato
 - Carpaccio van witblauw  
runds (vlimmeren)

 - Russisch ei
 - Aardappelsalade
 - Pastasalade
 - Tomaten
 - Boontjes
 - Geraspte wortelen
 - Witte koolsalade
 - Eitjes
 - Sausjes (100gr/pers)

Denk eraan om een heerlijke dessert te 
bestellen



FIJNPROEVERSMENU
vanaf 2 personen

€ 39,95/pers

Vitello tonato 
OF  

Zalm gemarineerd in Gin

*
Feestsoep

*
Duo van parelhoenfilet en 

everzwijnfilet met wijn-
peertjes, gevulde appeltjes 

met veenbessen, rijkelijk 
groentenboeket en  wild 
saus. (+ 6 kroketten/pers) 

OF  
Huis bereid vissers potje met 
zalm, tongrolletjes, scampi, 

grijze garnalen.  
(+ 6 kroketten/pers)

*
Dessertenpallet

Assortiment van 4  
verschillende minidesserts

FAMILIEMENU
vanaf 2 personen

€ 23,45 /pers

 
Koninginnenhapje  

van kip (200gr)

*
Tomatensoep met balletjes

*
Kalkoenfilet op winterse  

wijze met champignonsaus 
en groentenkrans  

(+ 6 kroketten/pers)

*
Chocomousse 

OF
 Tiramisu

VOLLEDIGE MENU’S  
vanaf 2 personen verkrijgbaar

FEESTMENU
vanaf 2 personen

€ 29,90 /pers

 
Kipcocktail 

OF 
Carpaccio ‘Havermans Style’

*
Tomatenroomsoep  

met balletjes

*
Varkenshaasje van de chef 

met rijkelijk groenten-
garnituur  

OF 
Everzwijnfilet met wildsaus 

en bijhorende garnituur  
(+ 6 kroketten/pers)

 *
Tiramisu 

OF
Chocomousse



GERIJPT VLEES
Vermelde prijzen zijn in het been. 

Een greep uit ons assortiment:
Holstein Premium - Oostenrijk   € 31,50 /kg 
De gekende zwart-wit koe die een grove maar malse 
structuur heeft van vlees. Door de intense vetmarmering 
krijgen we een volle smaak met boter toets.

Montbeliarde - Frankrijk  € 34,50 /kg 
Kruidige en lichte botersmaak.

Boeuf Normande - Frankrijk  € 34,50 /kg 
Ongekende parel uit Frankrijk. Een echt pré salé ras, mooi 
gemarmerd en vol van smaak!  

Belgisch Witblauw van Vlimmeren   € 26,00 /kg 
Last but not least ons eigenste Belgisch Witblauw uit de 
Kempen. Ongekende malsheid in combinatie met een 
magere structuur en aangename vleessmaak.

Salers - Frankrijk € 34,50/kg 
Deze stevige koeien zijn van oorsprong uit echte 
berg koeien. Staat in Frankrijk bekend als het betere 
rundsvlees met een lekkere smaak!

Parthenaise - Frankrijk  € 36,00/kg 
Eigenlijk een melkkoe dit meer en meer aan populariteit 
wint door zijn enorm smaakvol vlees!

HOE BEREID IK DRY-AGED VLEES
 - Steek het vlees in een oven van 40 à 50°C (max) (zorgt 
voor het ontspannen van het vlees). 

 - Het vlees kruiden naar wens. 

 - Het vlees kort en krachtig dichtschroeien tot de 
gewenste cuisson. 

 - Na het bakken de steak enkele minuten laten rusten 
onder aluminiumfolie. 

 - Hou er rekening mee dat tijdens het rusten de warmte 
verder in het vlees trekt en dus stilletjes verder gaart.



GOURMET OF FONDUE  
MENU ALL-IN  

vanaf 4 personen 

fondue all-inn normaal: € 23,95 

nu € 22,45/pers

gourmet all-inn normaal: 24,85  

nu € 23,35/pers

Feestsoep

*

Gourmet of fondue - groentenschotel 

sausjes 100 gr per persoon

 *

Chocomousse

FONDUEPARTY € 11,95 /pers

Fondue assortiment bestaat uit:

 - Malse rundsbiefstuk
 - Kipfilet
 - Mini-vinkjes

 - Miniworstjes  
(verschillende smaken) 

 - Fondueballetjes  
(verschillende smaken)

Klasse Fondue Royale Supplement € 5,95 /pers 
Scampi, zalm, langzaam gegaard duroc buikspek van 
Merksplas en gemarineerd kippenhaasje

GOURMETPARTY € 12,85 /pers

Assortiment van 8 verschillende vleessoorten:

 - Malse rundsbiefstuk  
 - Schnitzel
 - Hamburgertje
 - Pitavlees

 - Kalkoenfilet
 - Slavinkjes
 - Cordon blue special
 - Miniworstjes  
(verschillende smaken) 

Klasse Gourmet Royale  Supplement € 5,95/pers 
Langzaam gegaard duroc buikspek van Merksplas, zalm, 
scampi en gemarineerd kippenhaasje



STEENGRILLPARTY € 13,20 /pers 

Assortiment van 8 verschillende vleessoorten:

 - Biefstuk Tournedos
 - Lamskroontje
 - Kalkoenfilet
 - Entrecote van Duroc
 - Slavinkje

 - Kipsaté
 - Pitavlees
 - Varkenshaasje
 - Mini worstjes

Klasse Steengrill Royale  Supplement € 5,95 /pers 
Zalmfilet, gemarineerd kippenhaasje, langzaam 
gegaard duroc buikspek van Merksplas en scampi. 

MEATLOVERS PLATE  € 24,50/pers

(gourmet, steengrill en teppanyaki)
 - 3 soorten gerijpte entrecote (naar aanbod)
 - chateaubriand
 - Limousin kalfsvlees
 - buikspek duroc

 - mangalica worstje
 - grillburger
 - hoevekip

VEGI ASSORTIMENT    €13,45/pers

(Teppanyaki/steengrill/gourmet/fondue)

 - Gemarineerde ‘gehakt’balletjes
 - hamburger
 - worstjes ‘Havermans style’
 - tacoburger
 - quorn wok reepjes
 - filet van quorn.

TEPPANYAKI SCHOTEL € 15,95 /pers 

Dit kan zowel op de grillpan (teppanyaki), steengrill of 
gourmet. Assortiment van:

 - Biefstuk tournedos
 - Lamskroontjes
 - Kalkoenfilet
 - Entrecote van Duroc
 - Slavinkjes
 - Kipsatés

 - Pitavlees
 - Miniworstjes
 - Varkenshaasje
 - Scampi
 - Zalmfilet

Huur teppanyaki pan groot  € 10,00 /toestel 
(voor 6 tot 10 pers.) 

SUPPLEMENT WILD € 8,95 /pers 

Supplement wild als aanvulling (± 150 gr)  
bij een andere schotel. 
Parelhoenfilet, everzwijnfilet, hertenkalffilet, worstje 
van wild (everzwijn en hertenkalf), ree burgertje.
Geserveerd op aparte wegwerpschotel per persoon.



GROENTENSCHOTELS
vanaf 2 personen 
Koude groentenschotel € 6,50 /pers 
Geschikt bij fondue, gourmet, steengrill,… 
Bestaande uit: boontjes, tomaten, aardappelsla, 
geraspte wortelen, pastasla, witte koolsla, eitje, 
rauwkostsalade van het huis.

Warme groentenschotel € 6,95 /pers 
Geschikt om bij diverse gerechten te serveren.  
Bestaande uit: erwtjes, wortelen, boontjes in gerookt 
spek, witloof en appel gevuld met veenbessen, 
gratintaartje.

SAUSEN

Warme sausen - Eigenwerk  
(per ±300, 500, 1000g) € 1,25/100gr
 - Champignonsaus
 - Peperroomsaus

 - Fruitsaus
 - Vleessaus

 - Wildsaus €1,50/100g

Koude sausen - Eigenwerk (±150g) € 1,50/potje
 - Cocktailsaus
 - Barbecuesaus
 - Zigeunersaus
 - Tartaarsaus

 - Currysaus
 - Looksaus 
 - Mayonaise

Assortiment 7 sausen 
 normaal € 10,50 nu € 7,80/assortiment
Heeft u liever alle sausen? Met ons assortimenten pak-
ket heeft u alles in huis. 

WINTER BBQ  € 18,95 /pers 
 € 12,95 /pers (enkel vlees)

 - Half BBQ worst
 - Varkenshaasbrochette
 - Apero kippenspies
 - Biefstuk tournedos*

 - Sparerib
 - Chickenwings
 - Scampibrochette
 - koude of warme groenten 
schotel

*Gerijpte Entrecôte Witblauw  Supplement € 2,00/pers 

KIDS BBQ € 4,75 /pers

 - Kipsate van het huis (65gr)
 - Chipolata worstje
 - Balletjes spies van kip

DESSERTS

Dessertenpallet Eigenwerk € 9,95 /5 st
(Palletje van 4 verschillende desserts)

Tiramisu Eigenwerk € 2,75 /potje
Chocolademousse Eigenwerk € 2,75 /potje 
Rijstpap Eigenwerk € 2,30 /potje



           

 HAMBURGER PARTY
vanaf 4 personen € 13,95/pers

Grillburger

Mini slavink

Kaasburger

Hambuger

Bickyburger

Kippenburger

Verschillende broodjes

Diverse groenten

Sausjes

Huur grill (3 a 4 personen) € 5,00/stuk

Borg (dient cash betaald te worden) € 20,00

PIZZA PARTY
vanaf 4 personen € 13,95/pers

Pizzadeeg 

2 toppings 

24 verschillende soorten beleg 

Kaas en kruiden 

Het volledige assortiment kan u terug  
vinden op www.pizzapartys.be

Toestel  € 10,00 huur

Borg (dient cash betaald te worden) € 50,00
deze krijgt u terug als u de toestellen proper terug brengt. Opgelet 
de toestellen dienen de dag erna terug gebracht te worden tussen 
8.30 en 9.00 uur tenzij anders afgesproken.

 - Er is een borg van toepassing (Cash te betalen) op de borden, schotels,...
 - Prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen/drukfouten. 
 - Feestfolder enkel geldig tijdens eindejaarsperiode.



Openingsuren tijdens de feestdagen

Zaterdag 21 december 08.00-15.00
Zondag 22 december 08.00-12.00

Maandag 23 december 10:00-10.30 (afhalen bestellingen)
Dinsdag 24 december 08.00-12.30

Woensdag 25 december 09.15-11.00 (afhalen bestellingen)
Donderdag 26 december 08.30-12.30 en van 13.30-18.00

 Vrijdag 27 december 08.30-12.30 en van 13.30-18.00

Zaterdag 28 december 08.00-15.00
Zondag 29 december 08.00-12.00
Maandag 30 december 10.00-10.30 (afhalen bestellingen)
Dinsdag 31 december 08.00-12.30
Woensdag 1 januari gesloten
Donderdag 2 januari gesloten
Vrijdag/zaterdag/zondag normaal geopend

11_2019_1250

Wij danken u voor het vertrouwen dat u het afgelopen jaar in onze zaak stelde!
www.havermans.be

WWW.HAVERMANS.BE


