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BAKTIPS
 – Prik nooit in het vlees als u het omdraait, dan lopen de sappen eruit.
 – Probeer het vlees nooit los te trekken van de rooster, dit lost vanzelf als het gaar is.
 – Zout onttrekt vocht aan het vlees, wat het roosteren moeilijker maakt kruid het vlees pas als het is dichtgeschroeid.
 – Maak het vuur tijdig aan: 40 min voor je begint te bakken.
 – Laat 25 cm afstand tussen de rooster en de gloed.
 – Giet nooit te veel houtskool ineens in het rooster.
 – Begin pas te bakken als de houtskool bedekt is met een laagje witte as.
 – Het vlees vooraf marineren en afdeppen, nooit inoliën voor of tijdens het roosteren.

Op welke temperatuur roosteren?
 – Runds- en lamsvlees worden op een hevig vuur geroosterd omdat deze vleessoorten rozerood moeten  

blijven vanbinnen.
 – Kalfs-, varkens- en gevogeltevlees worden op een matig vuur geroosterd omdat deze vleessoorten  

volledig gaar moeten zijn bij het opdienen.
 – Vleeswaren en groenten worden op een matig tot zacht vuur geroosterd.
 – Alle nagerechten worden op een zacht vuurtje geroosterd.
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BBQ-FESTIVAL Gelieve alle pakketten minstens 1 dag op voorhand te bestelen.

Pakket 1 € 4,00 p.p. /€ 4,40 kipsaté
 – Varkensaté/Kipsaté
 – Kippenbout
 – Hamburger
 – Mergueze

Pakket 2 € 4,30 p.p./€ 4,70 kipsaté
 – Varkensaté/Kipsaté
 – Hamburger
 – Gemarineerde kippenbout
 – BBQ worst

Pakket 3 € 5,25 p.p./€ 5,65 kipsaté
 – Gemarinerde lamskotelet
 – BBQ worst
 – Gemarineerde kippenbout
 – Varkensaté/kipsaté

Pakket 4 € 5,90 p.p./€ 6,30 kipsaté
 – Varkensaté/Kipsaté
 – BBQ worst
 – Gemarineerde lamskotelet
 – Merguez
 – Gemarineerde kippenbout

Pakket 5 € 7,00/p.p.
 – Scampibrochette
 – Gemarineerde kippenbout
 – Gemarineerde lamskotelet
 – BBQ worst

Pakket 6 € 8,10/p.p.
 – Rundsbrochette
 – BBQ worst
 – Gemarineerde lamskotelet
 – Gemarineerde kipfilet

MAAK JE BBQ COMPLEET EN BESTEL VOOR SLECHTS € 6,50 DE BUFFET-FORMULE,  
BESTAANDE UIT SAUSJES, AARDAPPELSALADE, PASTASALADE EN GROENTJES



Kla�eslagerSATÉEKES
Mogelijk puur of gemarineerd

Lams  € 24,90/kg
Kalfs  € 29,00/kg
Kip  € 14,20/kg
Kipsate met mango, oosterse spiesjes  
met een zoete toets  €18,90/kg
Kalkoen  € 14,90/kg
Varken  € 12,50/kg
Runds  € 18,90/kg
BBQ-Brochette  € 16,90/kg
Scampi (4 stuks) € 4,00/st

RUND EN KALF

Entrecôte spécial  € 25,95/kg
Tournedos  € 25,50/kg
Filet mignon  € 28,90/kg
Filet puur  € 42,90/kg
Côte à l'os  € 23,90/kg
Gemarineerde biefstuk  € 18,90/kg
Zesrib  € 15,95/kg
Zesrib met been  € 14,95/kg
Onglet  € 18,90/kg
Bavette  € 17,90/kg
Ierse zesrib Black Agnus  € 29,90/kg
Ierse entrecôte Black Agnus  €28,95/kg

Hereford dry-aged  € 29,90/kg 
Tijdens het rijpingsproces verdampt het vocht 
uit het vlees, waardoor het een geconcentreerde 
smaak krijgt. Ook wordt het spierweefsel langzaam 
afgebroken door de van nature aanwezige 
enzymen in het vlees. Dit maakt dit speciale vlees 
zo lekker mals.

Kalfskotelet  € 24,90/kg
Kalfsescaloppe  € 26,20/kg

Belgisch wit-blauw
We kopen ons rundsvlees lokaal en kiezen 
steeds voor belgisch wit-blauw. Het is arm 
aan vet, extreem mals en biedt een hoger 
rendement aan kwaliteitsvlees aan in 
vergelijking met andere rassen. Heerlijk !

SOEPEN
Tomatenroomsoep  €4,50/liter
Dagsoep  €4,50/liter
MET OF ZONDER BALLETJES

Gazpacho  €7,00/liter
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LAM
Lamsbout  € 22,00/kg
Lamskroon  € 33,95/kg
Lamskotelet  € 33,95/kg
Lamsfilet  € 34,95/kg
Lamszadel  € 33,95/kg
Gevulde puntpaprika met lamsgehakt  
en feta  € 17,90/kg

VARKEN
Varkenskroon  €14,50/kg
BBQ spek  €14,20/kg
Vleesribben  € 9,50/kg
Varkenshaasje spek  €16,90/kg
Gemarineerde mignonette  €16,90/kg
Gebraden spare-ribs  €13,90/kg
Speenvarkenfilet, afgewerkt met zongedroogde 
tomaat en rozemarijn  €19,90/kg

KIP
Kippenmedaillon   € 12,90/kg
Kippenfilet   € 12,90/kg
Kippenbrazade   € 14,20/kg
Gemarineerde kipfilet   € 10,80/kg
Uitgebeende kippendijen   € 10,90/kg

WORST & BURGERS
BBQ-worst   € 10,90/kg
Mini bbq-worst   € 16,90/kg
Witte pens   € 10,50/kg
Zwarte pens   € 10,50/kg
Merguez   € 17,90/kg
Entrecoteburger  € 13,90/kg
Hamburger 4+1 gratis   € 1,25/st
Kippenburger   € 13,90/kg
Lamsburger   € 17,90/kg
Lamsworstjes   € 17,90/kg

VIS & VEGGIE
Vispapillot   € 4,50/st
Zalmmootje op thaise wijze   € 3,95/st
Scampibrochette   € 4,00/st
Mediteraanse papillot veggie € 3,00/st
Puntpaprika gevuld met geitenkaas en 
pijnboompitten   € 3,50/st
Gevulde portobello met kruidenkaas   € 3,00/st
Berloumi: gemarineerde grillkaas  
griekse stijl   € 21,95/kg

GRAAG DAT WE TER PLAATSE KOMEN 
BAKKEN? INFORMEER NAAR ONZE 
BESCHIKBAARHEID EN OFFERTE

KOM OOK STEEDS EEN KIJKJE NEMEN IN DE WINKEL VOOR DE BBQ-SPECIALS
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SALADBAR
Koolsla   € 12,50/kg
Groene groentjes   € 18,90/kg
Griekse sla   € 13,50/kg
Tomaat-mozzarella   € 15,60/kg
Tomaat-courgettesla   € 14,20/kg
Kikkererwtsalade met courgette en  
aubergine   € 17,90/kg
Tomatensalade   € 13,90/kg
Rucolasalade met zongedroogde  
tomaatjes en parmesan   € 16,90/kg
Rode bietensalade   € 10,90/kg
Komkommersalade   € 12,90/kg

MAAK JE BBQ COMPLEET EN BESTEL VOOR 
SLECHTS € 6,50 DE BUFFET-FORMULE, 
BESTAANDE UIT SAUSJES, AARDAPPELSALADE, 
PASTASALADE EN GROENTJES

PASTA EN GRANEN
Quinoa-salade   € 13,90/kg
Killokiller koude pasta met veel groenten  
en een heerlijke vinaigrette   € 13,90/kg
Pastasalade met rode pesto, zongedroogde
tomaatjes en mozarella   €  13,90/kg 
Tabouleh   € 13,90/kg
Griekse pasta   € 14,90/kg
Aziatische noedel salade € 18,90/kg

PATATJES & BROOD
Rozemarijnpatatjes   € 9,30/kg
Aardappel in de schil   € 1,75/st
Aardappelsalade   € 9,90/kg
Aardappelsalade met griekse yoghurt  
en feta   € 14,90/kg
Stokbrood wit   € 1,40/st
Stokbrood bruin   € 1,65/st
Houthakkersbrood wit/bruin   € 2,99/st

KOUDE SAUZEN
Mayonaise
Mexicaanse saus
Looksaus
Cocktailsaus

Tartaar
Provençaalse saus
Curry

  € 7,00/kg

WARME SAUZEN
Béarnaise Peperroom
  € 12,00/kg

NIETS VERGETEN?
Houtskool/ Briketten 10 kg € 18,50 
Restaurant ‘topkwaliteit’
Aanmaakblokjes  € 1,00 
Barbequetoestel: gratis gebruik bij afname voor  
15 personen. Graag gereinigd terugbrengen.
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Hamburger Party 
€ 12,99/p.p.

6 Mini burgers  
(kipburger, entrecôteburger, durocburger, 
spekburger, lamsburger, zwitserse schijf) 

Garnituren  
(sla, kaas, tomaten, ui,…) 

Broodjes

U bakt en stelt uw burgers zelf samen!

Pizza Party 
€ 12,99/p.p. 

Minimum vanaf 6 personen

Maak uw eigen kleine pizza’s naar keuze!!

Pizzabodems
2 toppings

Verschillende soorten beleg en garnituurtjes
Kaas en kruiden

Exclusief waarborg €50,00/toestel  
(Wordt deze proper en correct terug bezorgt, dan krijg je je 

waarborg omiddelijk terug)
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OOK ZONDER ZON  
EEN GEWELDIGE PARTY!

Fondue 
(300 gr./p.p.)  € 9,00/p.p.
Rundsbiefstuk, varkensmedaillon, kalkoenfilet, 
spekvinkjes en 3 soorten fantasieballetjes

Fondue special 
(350 gr./p.p.)  € 10,50/p.p.
Rundsbiefstuk, varkenshaas, lamsfilet,  
kalkoenfilet, spekvinkjes en 3 soorten 
fantasieballetjes

Kindergourmet 
(200 gr./p.p.)  € 4,90/p.p.
Kalfsworstje, mini-hamburger en kipfiletje

Gourmet 
(400 gr./p.p.)  € 9,90/p.p.
Rundstournedos, kalkoenfilet, varkenslapje, 
kipsaté, kalfsworstje, cordon bleu, lamskotelet

Gourmet spécial 
(500 gr.)  € 12,50/p.p.
Tournedos, kalkoenfilet, varkenshaas, 
kalfsworstje, lamskotelet, eendenborst,  
cordon bleu, kipsaté, Berloumikaas

Steengrill en Teppanyaki
Idem als gourmet

JE KAN OOK GERUST JE FONDUE OF GOURMET PARTY  
GEZELLIG BUITEN ORGANISEREN
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VERRASSINGS-
BROOD
Brood  € 6,00/per broodmand
Minisandwiches belegd  € 1,15/st
Minipistoletjes  € 1,25/st
Minimum aantal = 25 per brood. De broodjes 
worden naar uw keuze belegd met huisgemaakte 
salades en bereidingen of vleeswaren van de 
beste kwaliteit.

BUFFET € 25,00/p.p.
 – Gebraden kippenfilet
 – Beenhamrolletjes 

met asperges
 – Parmaham met 

meloen
 – Tomaat garnaal
 – Tagliata van rosbief

 – Gerookte zalm
 – Kalkoen tonato
 – Aardappelsalade
 – Gevulde eitjes
 – Bijpassende sausen
 – Afgewerkt met fijne 

groenten en fruit

BREUGHELBUFFET
 Minimum 5 personen € 14,50/p.p.

 – Ardense koek  
met krieken

 – Pens
 – Gebakken 

kippenbout

 – Gegrilde ribbetjes
 – Kippengrillworst
 – Gehaktballetjes
 – Kop spécial

TAPASSCHOTEL 
± 8 personen  € 50,00/schotel
Parmaham, grisini, olijven, zuid-afrikaanse peper 
gevuld met zoete kaas, zongedroogde tomaatjes, 
chorizo, Manchego, italiaanse salami, feta en 
mortadella

KAASSCHOTEL
Ruim en mooi assortiment Belgische, Franse, 
Italiaanse en Engelse kwaliteitskazen, 
gepresenteerd op schotel en tot in de fijnste 
puntjes afgewerkt.

Hoofdschotel  € 14,00/p.p. 
300 gr kaas per p.p.  
Dessert  € 9,00/p.p. 
150 gr kaas per p.p.

HAPJESSCHOTEL
Gevarieerde snackschotel € 25,00/schotel

Kaas, kippengrillworst, salami, olijven, chorizo en 
allerlei lekkers, …
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Ideaal om cadeau  
te geven

Bonten os 75 CL 

€ 6,95/st

Bonten os Magnum 

€ 15,95/st

Hentho Antwerpse Gin in 3 smaken

€ 39,90/st

DESSERTS
Rijstpap op grootmouders wijze   € 2,20/st
Chocomousse   € 2,90/st
Verse fruitsalade  € 15,00/kg

Dessert op te warmen op de BBQ
Banaan in papillot met rum en rozijntjes  € 3,50/st

Aardbeien met sinaasappel, witte chocolade en crumble  € 4,00/st

BEKIJK OOK ONS AANBOD BIO-IJS IN DE WINKEL
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Bubbels
Cava alsina & sarda (Spanje)  € 11,95/st
Cava misolfa brut reserve bio (Spanje)  € 10,95/st
Prosecco docg conegliano valdodiabene  
brut (Italië)  € 11,95/st
Lambrusco grasparossa dolce (Italië)  € 6,95/st
Lambrusco concerto (Italië)  € 11,95/st
Franciacorta '61 brut docg (Italië)  € 26,50/st

Witte wijn
Toro d'oro sauvignon blanc (Chili)  € 5,95/st
Toro d'oro chardonnay reserve (Chili)  € 8,20/st
Chemin de ronde bio (Frankrijk)  € 14,90/st
Elegantly organic chardonnay bio (Frankrijk)  € 9,50/st
Purato catarratto/pinot grigio bio (Sicilië)  € 7,95/st
Mundo de yuntero blanco bio (Spanje)  € 6,90/st
Pablo claro chardonnay bio (Spanje)  € 6,90/st
Pablo claro selecion especial sauvignon  
blanc bio (Spanje)  € 7,90/st
Pablo claro selecion especial chardonnay  
bio (Spanje)  € 7,90/st
Theopetra malagouzia/assyrtiko bio  
(Grienkenland)  € 13,90/st
Trebbiano d'abruzzo bio (Italië)  € 12,00/st
Giba vermentino di sardegna doc (Sardinië)  € 15,50/st
Akene blanc (Frankrijk)  € 7,99/st

Rode wijn
Toro d'oro cabernet sauvignon (Chili)  € 5,95/st
Toro d'oro cabernet sauvignon reserve (Chili)  € 8,50/st
Elegantly organic pinot noir bio (Frankrijk)   € 9,90/st
Carnuntum rouge bio (Oostenrijk)  € 12,80/st
Integro bio (Italië)  € 8,90/st
Purato nero d'avola bio (Sicilië)  € 7,95/st
Mundo de yuntero tinto bio (Spanje)  € 6,90/st
Pablo claro tempranillo bio (Spanje)  € 6,90/st
Pablo claro selecion especial graciano/cabernet 
sauvignon bio (Spanje)  € 9,95/st
Cepa50 vinas viejas monastrell bio (Spanje)  € 7,95/st
Theopetra limniona bio (Griekenland)  € 17,95/st
Theopetra cabernet sauvignon/syrah/limniona  
bio (Griekenland)  € 15,90/st
Amarone della valpolicella riserva origini  
docg (Italië)  € 43,95/st
Giba carignano del sulcis (Sardinië)  €15,50/st
Akene rouge (Frankrijk)  € 7,99/st
Sfursat sforzato di valtellino docg (Italië)  € 34,50/st

Rose wijn
Toro d'oro rosado (Chili)  € 5,95/st
Pablo claro rosado bio (Spanje)  € 6,90/st

Zoete wijn
Mas des clots - muscat de rivesaltes (Spanje)  € 13,90/st
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Gedrukt op FSC-papier. De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend en dienen enkel ter illustratie. Deze uitgave vervangt alle vorige.

Goeminne El Butchi
Hoogstraat 15 A 2000 - Antwerpen

Tel.: 03 23 37 212 - Fax: 03 22 65 792
www.slagerij-goeminne.be - bvba.goeminne@belgacom.net

19_2020_800

OPENINGSUREN

 zondag gesloten 
 maandag gesloten 
 dinsdag 8:30 - 18:00 
  woensdag 8:30 - 18:00 
 donderdag 8:30 - 18:00 
 vrijdag 8:30 - 18:00 
 zaterdag 8:00 - 18:00 

SAMEN MAKEN WE ER EEN GESLAAGD FEEST VAN!

MEER INFO EN TIPS OP
www.klasseslager.be


