SIEGI
Geelsebaan 6 - 3980 Tessenderlo
013 66 10 17 - siegi@klasseslager.be

WARME APERITIEFHAPJES
Warme hapjes schotel 

€ 24,25 p/schotel

Gevuld met kip, hesp, videe, vis
verpakt per 22 st.

Kippenknabbeltjes € 0,70 p/st

TOASTJES EN
BELEGDE BROODJES
Voor het beleg van toastjes en belegde broodjes geven
wij u graag advies, om voor u de gepaste keuze te maken
uit ons ruim assortiment zelfgemaakte salades en patés.

Mini-worstenbroodjes € 0,70 p/st
Deze ovenklare aperitiefhapjes hoeft u enkel gedurende
15 minuten op te warmen in een oven van 180°C

HAPJESASSORTIMENT

FEESTSOEPEN

Assortiment koude aperitiefhapjes op een schotel
geschikt (vanaf 4 personen)
€ 8,20 p/p

Tomatenroomsoep

€ 4,90 p/l

Aspergeroomsoep

€ 4,90 p/l

Bospaddenstoelenroomsoep

€ 5,90 p/l

Noorse vissoep

€ 7,90 p/l

-

Italiaanse salami
Kippenknabbeltjes
Zongedroogde tomaatjes
Olijven

-

Gegrilde scampi’s
Oosterse balletjes
Ovengebakken grillworst
Italiaanse ham

Eén liter soep is voldoende voor 3 soepborden

KOUDE VOORGERECHTEN

WARME VOORGERECHTEN

Carpaccio van Italiaanse ham
€ 7,80 p/p
Italiaanse gerookte hesp gegarneerd met meloen
Assortiment van wildpaté

van ree, fazant en everzwijn met garnituur en
bijhorende confijten

Kipcocktail

€ 6,95 p/p

Carpaccio van runds

Dunne lapjes rundsvlees van ons Belgisch
blauw-witras, geschikt op een bord met
knapperige garnituur

Scampi’s op Oostendse wijze (5 stuks)

€ 9,80 p/p

Visschelp

€ 9,80 p/p

Ambachtelijke kaaskroketten

€ 2,20 p/st

Ambachtelijke garnaalkroketten

€ 3,40 p/st

Scampi’s in een zacht vissausje met garnaaltjes
€ 8,80 p/p

Gevuld met blokjes kipfilet, tomaat, eitje, sla
en een cocktailsaus

€ 4,80 p/p

€ 7,95 p/p

Garnaalcocktail 

Gevuld met garnalen, krab, tomaat, eitje,
sla en een cocktailsaus

Koninginnehapje

Met kip, champignons en gehaktballetjes en
een bladerdeegkorfje

€ 7,60 p/p

Vitello tonnato 
€ 8,75 p/p
Een Italiaanse klassieker van dun gesneden
kalfsgebraad met een sausje van tonijn met
garnituur van rucola en zongedroogde tomaten

Vulling met vissoorten en garnaaltjes in een
zacht vissausje

HOOFDGERECHTEN VLEES

HOOFDGERECHTEN VIS

Varkenshaasje op wijze van de chef

€ 16,90 p/p

Kipfilet of kalkoenroulade op winterse wijze

€ 16,80 p/p

Varkenshaasje met een rijkelijk groenteboeket
met naar keuze peper- of champignonsaus

Ovengebakken kip of kalkoen met een rijkelijk
groenteboeket met naar keuze peper- of champignonsaus

Hertenkalf met wild saus 

€ 23,80 p/p

Wildfestijn van de chef 

€ 23,80 p/p

Hertenkalffilet met groenteboeket en appel met
veenbessen en wildsausje

Everzwijnfilet met groenteboeket en appel met
veenbessen en wildsausje

Kabeljauwhaasje op
Oostendse wijze

€ 17,80 p/p

Scampi ’s van de chef

€ 17,80 p/p

Zalmfilet in kreeftensaus

€ 18,90 p/p

Bij al deze gerechten is een aardappel
garnituur naar keuze bij inbegrepen

DESSERTEN
Chocomousse

€ 2,70 p/p

Rijstpap

€ 2,70 p/p

Deze ovenklare vleesgerechten hoeft u enkel gedurende 15 à 20
minuten op te warmen in een oven van 160°C

Tiramisu

€ 2,95 p/p

Groenteboeket

Duo van gevulde glaasjes
€ 5,40 p/p
Glaasje chocolade en glaasje framboos

Bij al deze gerechten zijn groenteboeket, 7 kroketten p/p en
saus naar keuze (pepersaus of champignonsaus of wildsaus) bij
inbegrepen

bestaat uit: witloofstronkje, worteltjes, bloemkool
en een gevulde champignon.

FEESTMENU’S
(minimum 2 personen per menu)

FAMILIE MENU

FEESTMENU

KLASSE MENU

€ 23,95 p/p

€ 26,65 p/p

€ 34,60 p/p

Videe

scampi’s van de chef

assortiment van wildpaté

•

•

•

soep naar keuze

soep naar keuze

soep naar keuze

•

•

•

kalkoenrollade in

varkenshaasje in

hertenkalf in wildsaus

peperroomsaus met

champignonsaus met

met groenteboeket

groenteboeket en kroketjes

groenteboeket en kroketjes

en kroketjes

•

•

•

chocomousse

tiramisu

duo van gevulde glaasjes

AARDAPPELGARNITUUR

KAASSCHOTELS


Aardappelkroketten

€ 0,35 p/st

Aardappelpuree

€ 2,90 p/p

Aardappelgratin

€ 3,60 p/p

(vanaf 4 personen)

Assortiment van Franse en Belgische kazen gegarneerd
met notenmix en fruit

Hoofdschotel (350 g): 
Dessert (150 g):

€ 13,90 p/p
€ 9,20 p/p

GROENTEGARNITUUR
Witloofstronkje, worteltjes, bloemkool
en een gevulde champignon

€ 4,85 p/p

VERRASSINGSBROOD
€ 8 p/p (vanaf 6 pers)
Assortiment van broodjes gevuld met fijne
vleeswaren en salades (6 broodjes p/p)

KOUDE BUFFETTEN
Klassebuffet

€ 20,60 p/p (min 4 pers)

Klassebuffet Royale

€ 24,45 p/p (min 4 pers)

- gegrild kippenboutje

- gegrild kippenboutje

- gebakken varkensgebraad

- kalkoengebraad

- Italiaanse ham met meloen

- Italiaanse ham met meloen

- rosbief

- rosbief

- gevuld roomeitje met krab

- gevuld roomeitje met krab

- Ardeens kalfsbrood

- Ardeens kalfsbrood

- tomaat met grijze garnalen

- tomaat met grijze garnalen

- rauwkostsalade

- gerookte zalm

- aardappel- en pastasalade

- gerookte forel

- cocktail- en tartaarsaus

- gegrilde scampi’s
- rauwkostsalade
- aardappel- en pastasalade
- cocktail- en tartaarsaus

SFEER AAN TAFEL

FONDUE


€ 12,60 p/p

Uitgezocht en extra mals, in fijne blokjes gesneden kip-,
varkens-, kalkoen- en rundsvlees, worstjes en diverse
kleurrijke gehaktballetjes geschikt op een feestelijke
schotel.

GOURMET


€ 14,20 p/p

Wij presenteren u een feestschotel van 7 soorten vlees.
Een saté van varkenvlees, biefstukje, gemarineerd
kalkoenlapje, een eitje met spek, schnitzel, gemarineerd
varkenshaasje en een lekker gekruid worstje feestelijk
gegarneerd met ui en paprika

TEPPANYAKI
€ 15,60 p/p
Wij presenteren u een luxeschotel van verschillende soorten vlees. Sappig biefstukje,
gemarineerd varkenshaasje, cordon bleu,

GOURMET
SPECIAL


kipfilet, sateetje van varkensvlees, kalkoen€ 14,80 p/p

Wij presenteren u een feestschotel van 7 soorten vlees.
Een saté van varkenvlees, biefstukje, gemarineerd
kalkoenlapje, krokante kipfilet, schnitzel, gemarineerd
varkenshaasje en een lekker gekruid worstje feestelijk
gegarneerd met ui en paprika

filet, een gekruid worstje gegarneerd met
verse champignons, paprika, ui en boontjes
met spek

KOUDE
GROENTESCHOTEL

GOURMET OF FONDUE
MENU ALL-IN

€ 6,20 p/p

Tomaatjes, geraspte wortelen, komkommers,
prinsessenboontjes, koolsalade, gegarneerd met slamix,
100 g aardappelsalade en 100 g pastasalade per persoon

€ 22,60 p/p – vanaf 4 personen
Tomatencrèmesoep
•
Gourmet of fondue met
koude groenteschotel en
koude sausjes (tartaar & cocktail)
•
Chocomousse

SAUZEN
Koude sauzen
Warme sauzen

Los te verkrijgen in de winkel

€ 11,90 p/kg
€ 12,90 p/kg

TE HUUR !!!
Fondue- en gourmetstelletjes
Teppanyaki groot 
Brandpasta
Fondue olie

€ 1,80 p/stel
€ 10,00 p/stel
€ 6,65 p/fles
€ 8,55 p/fles

WINTERBARBECUE
Texasbiefsteak • gemarineerd lamskoteletje • kipsaté
barbecueworst • barbecuespek • scampisaté
€ 15,40p/p
Wintergroenten (voor bij de barbecue)
Witloofstronkje • boontjes met spek • gevulde champignons • worteltjes
pasta • aardappel in de schil
€ 6,90 p/p

Ook onze BBQ folder is nog steeds ter beschikking voor de feestdagen.

TAPASSCHOTEL

OPGEVULDE KALKOENROLLADE MET
EINDEJAARSVULLING

voor 4 à 6 personen
€ 17,60 p/kg
Deze schotel bestaat uit Parmaham,
Italiaanse salami, ambachtelijk
vleesbrood, mortadella, pancetta,
boerenpaté, Brie, gevulde geitenkaasrol
en een krab- en feestsalade omringd
door olijven en zongedroogde tomaten.
€ 59,95 per schotel
+ 10 euro waarborg schotel

Ook alle wildsoorten te verkrijgen op
bestelling met de beste dagprijs

Tijdens de kerstdagen
is onze zaak geopend op:
Dinsdag 22 december
Woensdag 23 december
Donderdag 24 december
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december
Zondag 27 december
Maandag 28 december

9u - 18u
gesloten
8u - 15u
9u - 12u
8u - 15u
8u - 12u
gesloten

Dinsdag 29 december
Woensdag 30 december
Donderdag 31 december
Vrijdag 1 januari
Zaterdag 2 januari
Zondag 3 januari

9u - 18u
gesloten
8u - 15u
10u - 12u
8u - 17u
8u - 12u
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