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Slagerij DE LAET,

Modern Ambachtelijk Slager
Als erkend Ambachtsman werken wij volgens de traditie en
het authentieke karakter van de slager van vroeger, maar dan
in een modern jasje.
We beginnen met een eerlijk product dat volgens de kunst van
de slagersstiel verwerkt wordt. In ons werkhuis versnijden
we het vlees vers van het karkas en verwerken dit tot
eigen bereidingen. Zelfbereide charcuterie is één van onze
stokpaardjes. Daarnaast verzorgen wij een ruim assortiment
aan bereide gerechten, salades en uiteraard barbecue
producten.
U vindt bij ons een ruime keuze barbecuespecialiteiten
en -klassiekers van vlees, vis en zelfs vegetarisch; verse
groenteschotels, rauwkost- en pastasalades. Bovendien staan
wij van ver bekend voor onze kwaliteit en versheid.
We doen het zoals de traditie het wil: dagvers én zelfbereid.

BESTEL ONLINE, WIJ ZETTEN ALLES VOOR U
KLAAR, ZO HOEFT U NIET AAN TE SCHUIVEN

Een geslaagd feest met ONZE PAKKETTEN
BBQ klassiek 1
–
–
–
–

€ 6,50/pers

BBQ degustatie

hamburger
barbecueworst
drumstick
barbecue spek

–
–
–
–

ALL IN FORMULE met assortiment
van groenten en sausjes
€ 13,60/pers

–
–
–

BBQ klassiek 2
–
–
–
–

€ 12,00/pers

grote keuze – kleine stukjes

€ 8,10/pers

mergueze worst
saté
sparerib (3 beentjes)
1/4 gemarineerde kipfilet

¼ gemarineerde kipfilet
scampi brochette (2st)
kalkoensaté
steak van de chef
mini worstje
barbecue spek
barbecueworst

ALL IN FORMULE met assortiment
van groenten en sausjes
€ 19,10/pers

ALL IN FORMULE met assortiment
van groenten en sausjes
€ 15,20/pers

... BUITEN SMAAKT ALLES BETER!

Maak je eigen keuze uit ons ruim assortiment
Specialiteiten
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Klassiekers

spekfakkel
kipschouder
kipsaté
grill tricolore
Ardeense BBQworst
kruiden aardappeltjes basilicum
BBQ oester
entrecote burger 
barbecueworst
kinder BBQ hapje
sate 
shasliek
(gemengde vleesbrochette)

€ 1,50/st
€ 15,30/kg
€ 16,90/kg
€ 18,00/kg
€ 15,50/kg
€ 14,00/kg
€ 15,70/kg
€ 17,10/kg
€ 13,20/kg
€ 14,50/kg
€ 16,50/kg
€ 21,20/kg

–
–
–
–

côte à los met been
Toscaans gebraad 
boere kotelet
entrecote
kalfsgebraad

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

mergueze worst
sparerib
kipkotelet 
kalkoensaté
gemarineerde kipfilet
barbecue spek
kruidenbiefstuk
barbecueworst
gemarineerde drumstick
hamburger
sate 
gemarineerde kotelet 

€ 15,20/kg
€ 17,50/kg
€ 15,50/kg
€ 17,50/kg
€ 14,80/kg
€ 14,60/kg
€ 27,20/kg
€ 13,20/kg
€ 12,50/kg
€ 14,80/kg
€ 16,50/kg
€ 15,50/kg

Vis/vegetarisch

LUXE stukken
–

–

–

€ 25,80/kg
€ 20,50/kg
€ 13,20/kg
€ 26,40/kg
€ 33,70/kg

–
–
–
–
–

scampi brochette (4st)
zalmbrochette
vispapillot
brochette courgette
groenteburger
reuze gamba

... EN NOG VEEL MEER IN DE WINKEL

€ 4,50/st
€ 4,80/st
€ 5,20/st
€ 2,10/st
€ 3,20/st
€ 3,80/st

BEST
VERKOCHT
SPARE RIBBEN
SCAMPI BROCHETTE
KALKOEN SATÉ
GRILL TRICOLORE
ENTRECOTE BURGER
KINDER BBQ HAPJE
AARDAPPELSALADE
REUZE GAMBA

Onze kwaliteit
Ons rundsvlees wordt uitgebeend
in eigen werkhuis waarna het drie
weken rijpt in onze koeling.

Groenteschotel

€ 7,10/pers

–

aardappelsla 500g
lekker klassiek

–

frisse groentesalade 
€ 14,50/kg
selder, spitskool, wortel, rode paprika

–

pasta asparaguus 
asperges, beenhesp, eitje, tomaat

–

tomaat brunoise courgette 
€ 17,40/kg
tomaatje, courgette, ui, paprika, basilicum en
koolzaadolie, pure smaak, lekker fris

–

kilo killer 
€ 15,80/kg
kip, hesp, bloemkool, wortel, broccoli, vinaigrette

–

pasta mediterrano 
€ 15,00/kg
zongedroogde tomaatjes, zoete afsmaak

–

taboulé met seizoensgroentjes 

–

kruiden aardappeltjes basilicum € 14,00/kg
om op te warmen op de BBQ of in de oven

(enkel op bestelling en vanaf 6 pers.)

–
–
–
–
–
–
–

tomaat
komkommer
half eitje
rauwkostsalade
geraspte wortelen
pastasalade
aardappelsla

€ 7,00/st

€ 16,20/kg

€ 18,50/kg

DAGELIJKS VERSCHILLENDE VERSE BEREIDINGEN VRAAG ERNAAR IN DE WINKEL

Sausjes
–
–
–
–

cocktail
look
curry
zigeuner (met paprika)

–
–
–
–

tartaar
tomaat
BBQ (pikant)
mayonaise

Vinaigrette
–
–

bieslook
honing-mosterd

–
–

vinaigrette maison
sweet chili

Deze folder is nooit volledig. Ons
assortiment vernieuwt en groeit
voortdurend. Vraag zeker naar
onze nieuwigheden.

Slagerij De Laet: erkend ambachtsman

VERS VLEES UIT EIGEN ATELIER - ZELFBEREIDE CHARCUTERIE
ZEER RUIM ASSORTIMENT - AL 5 GENERATIES LANG

Als het weer een beetje minder is 
Gourmet party

7 kwaliteitsstukjes vlees

€ 9,50/pers

± 350g/pers
– steak
– varkensfilet
– worstje
– gekruid hamburgertje
– lamskotelet
– kipfilet
– potje pitta

Fondue Varié

kwaliteitstukjes vlees
± 350g/pers
– 1ste keus rundsvlees
– varkensfilet
– kipfilet
– gekruide bolletjes
– spekvinkje

Gourmet Speciaal
9 stukjes vlees

€ 13,30/pers

± 500g/pers
– steak
– lamskotelet
– rundssaté
– lamsburger
– worstje
– kipgyros
– kipfilet
– varkensoester
– kalkoenoester gemarineerd

€ 9,50/pers

Kinder gourmet



–
–
–
–

2 chipolata worstjes
gekruid hamburgertje
kipfilet
dierenfiguurtje

€ 4,80/pers

Steengrill

7 fijne stukjes vlees

BESTEL ONLINE

€ 12,10/pers

± 350g/pers
– steak
– varkensfilet
– kalkoensaté
– hamburger
– kipfilet
– worstje
– kalfslapje

Tepan Yakischotel
Variatie van vlees en vis
± 370g/pers
– kipfilet
– scampibrochette (2)
– lamssaté
– mergueze worstje
– rode poon filet
– steak
– kalfslapje

wij zetten alles voor u
klaar zo hoeft u niet aan te
schuiven
Plaats uw bestelling minimaal
twee uur op voorhand.
Wij maken uw bestelling klaar.
Bij afhaling mag U direct naar de kassa
gaan.

€ 13,50/pers

U hoeft niet in de wachtrij aan te schuiven.

WWW.SLAGERIJDELAET.BE

Bistro ‘Laet het smaken’
DÉN BISTRO VAN DÉN BEENHOUWER
De échte smaak van puur vlees! Dat is waar wij voor staan. Ook in onze
bistro serveren wij dat en dat proeft U. Als vakman van vlees selecteren
wij op de boerderij enkel het beste van Belgische bodem. Bij het versnijden
in onze slagerij zijn we écht bewust bezig met het behoud van het pure
van vlees; en het authentieke karakter ervan. Bistro Laet Het Smaken
serveert dan ook (h)eerlijke, pure en verse vleesgerechten bereid met echte
stielkennis en vakmanschap.
Bovendien ziet u hoe de gerechten bereid worden in onze open keuken.
Geniet de hele dag: ontbijt, lunch en diner

Ontbijt (van 8u tot 11u)

Een enorm gevarieerd ontbijtbuffet met allerlei
lekkers uit onze slagerij staat klaar voor U. Met
een keuze uit eigen bereide charcuterie, salades
van het huis, Franse kazen, gezonde mix aan vers
fruit, yoghurt, platte kaas, granen en noten. Aangevuld met een grote keuze aan versgebakken
pistolets, sandwich, bruin brood, croissants en
koffiekoekjes. Een vers eitje en een glaasje bubbel
kan U er altijd bij vragen. Genieten maar …

Middag lunch (vanaf 12u)

’s Middags kan U gezellig tafelen met een keuze
uit heel onze kaart. Of kiest U liever uit de aangepaste lunchkaart voor een snelle hap: croque
monsieur, toast champignon, stoemp met worst,
gezonde salade, …

Avond diner

Klanten omschrijven ons als “een echt vleesrestaurant met uitzonderlijke kwaliteit” “supervriendelijke bediening in een gezellig en
warm interieur, een aanrader” - “verassende
kaart met gerechtjes uit de oude doos” - “vele
lokale streekbieren uit de buurt en lekkere huiswijn”

Elke dag gratis wafel

Geniet tussen 15u en 17u van een lekkere koffie of
thee met GRATIS wafel.
Bistro ‘Laet het smaken’ is gelegen in de
Dorpstraat in Ekeren, vlakbij de slagerij

BEKIJK ALVAST DE MENUKAART OP ONZE WEBSITE WWW.LAETHETSMAKEN.BE

slager

PIZZA PARTY
Vanaf 6 personen

Bekijk hier onze video

€ 15,95/pers

Een gezellige party bij u thuis met kraak verse mini pizza’s uit de oven, dat is onze pizzaparty. Een
leuke, originele variant op het gewone gourmet waar je zelf je eigen pizza’s samenstelt aan tafel met
een gevarieerde keuze aan verse ingredienten.
Wij zorgen voor alles, U dient enkel maar te genieten!
Een oventje met echte terracotta koepel, pizzabodems met een diameter van 10cm en maar liefst 26
verschillende garneringen zorgen ervoor dat U de perfecte mini pizza’s kan maken. Combineer naar
eigen smaak vis, vlees, verse groentjes of liever meer kaas, een extra sausje, alles is mogelijk.
Wij voorzien de volgende garnituren:
– rucola
–
– gebakken uitjes
–
– zwarte olijven
–
– groene olijven
–
– tomaten blokjes
–
– tomatensaus van het huis
–
– tomatensaus pikant
–
– mozzarella kaas
–
– gemalen kaas
–

pizza bodems
pizza kruiden
rundergehakt
shoarma vlees
gebakken kipfilet
gekookte ham
Italiaanse ham
salami
scampi’s

–
–
–
–
–
–
–
–

spekcrumble
gerookte zalm
rode paprika
groene paprika
verse champignons
looksaustopping
ajuin
ananas

(Huur pizzaoven € 12 - exclusief waarborg € 50,00 /toestel, deze krijgt U terug als U het toestel proper terugbrengt)

IDEAAL VOOR UW COMMUNIE- OF LENTEFEEST!

U bent van harte welkom in onze twee
unieke belevingswinkels voor een zeer
ruim assortiment aan zelfbereide
ambachtelijke producten.
Ekeren en Stabroek

bestel online

Ons restaurant ‘Laet het smaken’
serveert fijne gerechtjes
met vlees uit eigen atelier.
ontbijt - lunch - diner
WWW.LAETHETSMAKEN.BE

Bestel online, wij zetten alles voor u klaar, zo hoeft u niet aan te schuiven.
WWW.SLAGERIJDELAET.BE
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EKEREN

03 344 06 07

03 541 14 37
MODERN AMBACHTELIJK SLAGER
donderdag en zondag gesloten

www.slagerijdelaet.be
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