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FEESTMENU
Ontdek nu onze nieuwste
gerechten en suggesties voor
uw feestmomenten!

HIL

LEN

Aperitiefhapjes
Assortiment zelfgemaakte minihapjes

(videe, garnaal, worstenbrood, pizza, kaas&ham)

€ 14,95/10 stuks

Kippenknabbels

€ 9,15/10 stuks

Tapas
Olijven
Peppadews
Zongedroogde tomaten
Ansjovis
Mini kipsalami's
Gigant salami

Feestsoepen
€ 25,50/kg
€ 43,25/kg
€ 23,00/kg
€ 28,60/kg
€ 46,55/kg
€ 42,70/kg

Tomatenroomsoep

met balletjes

Aspergeroomsoep

met stukjes gerookte zalm

€ 5,50/liter

€ 7,25/liter

(1 liter soep is voldoende voor 3 à 4 borden)

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, charcuterie en patés.

Voorgerechten
KOUDE VOORGERECHTEN
Noorse visschotel

met gerookte zalm, forelfilet, heilbot en
grijze garnaaltjes, afgewerkt met gehakte
uitjes en peterselie

€ 12,95/pers

Carpaccio van rundsvlees

fijne sneetjes rundsvlees voor u op een bord
geschikt, zonder garnituur

€ 4,00/pers



WARME VOORGERECHTEN
Koninginnehapje

met vulling van kipfilet, champignons
en balletjes

€ 4,20/pers

Scampi's op Oosterse wijze

vijf scampi’s op een bedje van tagliatelli
in een zachte curryroomsaus

€ 11,25/pers

Tongrolletjes met witte wijnsaus

drie tongrolletjes in een heerlijke witte wijnsaus,
afgewerkt met grijze garnaaltjes
€ 11,25/pers

Deze gerechten zijn enkel
verkrijgbaar op 24 en 31 december

!

TIP

ONS SUCCESNUMMER !
GEVULDE BABYKALKOEN
Met een heerlijke vulling van kalfsgehakt,
verrijkt met kalkoenfilet, fruit en nootjes.
Op smaak gebracht met een beetje fruitlikeur.
1 babykalkoen is voldoende voor 6 à 7 personen (2,1 kg).
Een rauwe kalkoen hoeft u enkel gedurende +/- 4 uur
in een voorverwarmde oven van 120-130 °C te plaatsen.
€ 60,00/stuk
---Mits bestelling op voorhand kan deze
ook voorgebakken worden.
Een koud voorgebakken kalkoen moet u
nog 2 uur opwarmen.
€ 68,00/stuk

Deze gerechten zijn enkel verkrijgbaar op 24 en 31 december

Hoofdgerechten
VLEES

VIS

Varkenshaasje met peperroomsaus

Normandische tongrolletjes

Varkenshaasje met champignonroomsaus

Kabeljauwhaasje met witte wijnsaus

Gemarineerde jagersfilet met
Grand-Veneursaus

AARDAPPELGARNITUUR

sappig varkenshaasje met peperroomsaus,
gebracht met zoetgebakken witloof,
boontjes met spek en gestoofde erwtjes en wortelen

€ 17,20/pers

sappig varkenshaasje met champignonroomsaus,
gebracht met zoetgebakken witloof,
boontjes met spek en gestoofde erwtjes en wortelen

€ 17,20/pers

een mooi stuk varkenshaasje, zacht gemarineerd
met een wildmarinade zodat die de smaak van
everzwijn overtreft, met bijhorende saus, gebracht
met zoetgebakken witloof, boontjes met spek,
gestoofde erwtjes en wortelen en een peertje met
passievruchten
€ 19,45/pers

vijf tongrolletjes, gebracht met witte wijnsaus,
afgewerkt met grijze garnaaltjes,
vergezeld van aardappelpuree
€ 18,30/pers

een zacht en sappig stukje kabeljauwhaasje in
een heerlijk sausje met grijze garnaaltjes,
vergezeld van aardappelpuree
€ 19,40/pers

Aardappelkroketten (per 20 stuks)
Aardappelpuree
Aardappelgratin
Aardappelsla

€ 7,00/doosje
€ 9,00/kg
€ 13,50/kg
€ 10,60/kg

Kalkoenfilet met champignonsaus

sappig kalkoengebraad voor u voorgesneden met
onze gekende champignonroomsaus, gebracht met
zoetgebakken witloof, boontjes met spek en gestoofde
erwtjes en wortelen
€ 17,20/pers

Heeft u vragen of speciale wensen ?
Wij helpen u graag met advies om samen
uw feest tot een succes te maken.

FONDUE
Assortiment bestaande uit:
-

Rundstournedos
Varkenshaasje
Kipfilet
Spekballetjes
Curryballetjes
Paprikaballetjes

€ 11,80/pers

Extra fondueballetjes

Keuze uit: spekballetjes, curryballetjes en paprikaballetjes

€ 16,40/kg

GOURMET/STEENGRILL
Assortiment bestaande uit:
-

Rundstournedos
Varkenshaasje
Kipfilet
Chipolataworstje
Slavink
Schnitzel
Pittavlees

€ 12,45/pers

Uw g
as
goud ten zijn
waar
d!

TEPAN-YAKI
Assortiment bestaande uit:
-

Rundstournedos
Varkenshaasje
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde lamsfilet
Zalmspiesje
Sint-Jacobsvrucht
Gemarineerde scampi

€ 16,85/pers

Er kunnen geen wijzigingen aan het assortiment
gedaan worden.
Extra bijbestellingen kunnen los bijgeleverd worden.

Groenteschotels

Sauzen

KOUDE GROENTESCHOTEL

KOUDE SAUZEN

Bestaande uit:
-

Aardappelsalade
Frisse salade met dressing
Pastasalade met ham
Rauwkostsalade
Geraspte wortelen
Komkommerblokjes
Tomaatjes

-

€ 9,25/pers

WARME GROENTESCHOTEL
Bestaande uit:
Gestoofd witloof
Wortelen en erwtjes
Boontjes met spek

€ 10,15/kg

(te verkrijgen in potjes van 150g of 250g)

(enkel per schotel van 2 personen te bestellen)

-

Tartaarsaus
Currysaus
Looksaus
BBQ-saus

WARME SAUZEN
-

Champignonroomsaus
Peperroomsaus
Béarnaisesaus
Vleessaus

€ 13,95/kg

-

Witte wijnsaus
Grand-veneursaus 

€ 16,95/kg

-

€ 5,90/pers

VERS VLEES
Voor de koks die liever zelf in de potten roeren
kunnen wij het gepaste stukje vlees aanbieden,
voor u op maat en gewicht gesneden!
Van het lekkerste stukje gebraad of rosbief tot
zorgvuldig geselecteerd wild, wij kunnen u hier
ongetwijfeld bij helpen !
----

Desserts
Bruine chocolademousse
Rijstpap
Tiramisu
Tiramisu met speculoos

€ 2,65/st
€ 2,65/st
€ 3,30/st
€ 3,30/st

TIP!

Een originele Klassebox…
van gourmet tot kalkoen…
of een klasseslager-cadeaucheque
waarvoor je zelf het bedrag kiest.

Bestel tijdig je producten
en geniet van een heerlijk
feestmenu!

Wij stellen alles in het werk om onze
producten netjes en verzorgd af te
leveren, daarom worden onze gerechten
op waardevolle schotels gepresenteerd,
waardoor wij genoodzaakt zijn om een
waarborg te vragen.

ONZE AANGEPASTE
OPENINGSUREN
TIJDENS DE KOMENDE
FEESTDAGEN
dinsdag 20 december

van 8.30 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 18 uur

woensdag 21 december

van 8.30 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 18 uur

donderdag 22 december

van 8.30 tot 12.30 uur

vrijdag 23 december

van 8.30 tot 12.30 uur

zaterdag 24 december

van 8.30 tot 14 uur

dinsdag 27 december

van 8.30 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 18 uur

woensdag 28 december

van 8.30 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 18 uur

donderdag 29 december

van 8.30 tot 12.30 uur

vrijdag 30 december

van 8.30 tot 12.30 uur

zaterdag 31 december

van 8.30 tot 14 uur

Wij wensen je prettige feestdagen
en een schitterend 2023!

Om uw bestelling met de beste zorgen te kunnen uitvoeren,
vragen wij u TIJDIG te bestellen.
UITERSTE BESTELDATUM KERSTMIS: ZATERDAG 17 DECEMBER TOT 12.30 uur
UITERSTE BESTELDATUM OUDJAAR: VRIJDAG 23 DECEMBER TOT 12.30 uur
Na deze datum kunnen er GEEN bestellingen aangenomen worden.
---Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelde in onze zaak!
Vanwege Johan, Heidi en alle medewerkers

HILLEN
Tel: 03/312.02.36
Zandstraat 5 - 2980 Zoersel
Hillen@klasseslager.be
17_2022_500

Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes!
Gedrukt op FSC-papier. De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend en dienen enkel ter illustratie. Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten.
Een sterke evolutie in de prijzen voor grondstoffen en energie kunnen een prijsherziening tot gevolg hebben. Deze uitgave vervangt alle vorige.
V.U. Klasseslagers vzw, Hoogstraat 5, 8460 Oudenburg - Niet op de openbare weg gooien.
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