FEESTLIJN: tel. 09/379 81 91
Bisdomstraat 5
9982 Sint-Jan-In-Eremo
www.slagerijmoenske.be

APERITIEFHAPJES
Mini kaasballetjes (per 12 stuks)
Mini garnaalballetjes (per 12 stuks)
Mini loempia (per 10 stuks)
Gemarineerde kippenballetjes
(per stuk te bestellen)

AMUSE HAPJES
€ 8,50 /12st
€ 11,50 /12st
€ 2,50 /10st
€ 14,25 /kg

Pikante ribbetjes (per stuk te bestellen) € 10,50 /kg
Apero’s (per stuk te bestellen)
€ 13,95 /kg
Scampi brochetje (2st)
€ 1,40 /st
Fleur de camembert
€ 7,50 /st

HUISBEREIDE OVENHAPJES
Mini pizza
Mini vide met garnaal
Mini kaasrolletje
Mini worstenbroodje
Mini vide vol au vent
Assortiment 20st ovenhapjes

€ 0,80 /st
€ 0,80 /st
€ 0,80 /st
€ 0,80 /st
€ 0,80 /st
€ 14,00 /st

TAPAS
LOS VERKRIJGBAAR 
zongedroogde tomaat, ansjovis, groene olijven,
paprika met feta
Tapasplank - 4 personen


€ 30,00 /plank
(Zongedroogde tomaten, olijven, ansjovis, kaas, salami,
rauwe ham, apero’s, grillworst, tapenade en crackers)

Garnaal cocktail
Gandaham met meloen
Rundscarpaccio
Kipcarpaccio
Scampi
Pastasalade
Vitello tonnato
Pastrami Rolletje
Trio van mousse 

(3 glaasjes hammousse, zalmmousse
en geitenkaas mousse)

€ 2,20 /st
€ 2,00 /st
€ 2,00 /st
€ 2,00 /st
€ 1,50 /st
€ 1,50 /st
€ 2,00 /st
€ 1,50 /st
€ 5,00 /st

warme amuse hapjes
Scampi duivelsausje 
Zalm met bearnaisesaus 
Vispannetje 
Quiche met ajuin en spek
Quiche met gerookte zalm en prei

€ 2,00 /st
€ 2,00 /st
€ 2,20 /st
€ 2,20 /st
€ 2,20 /st

SOEPEN
Tomaten soep met balletjes
Bospaddestoelencrème soep
Aspergesoep met gerookte zalm
Witloofsoep met garnalen
Pompoensoep met rivierkreeftjes 

€ 4,00 /l
€ 4,00 /l
€ 7,00 /l
€ 7,00 /l
€ 7,00 /l

De soepen met vis, kunnen ook zonder
gevraagd worden 

€ 4,00 /l

KOUDE VOORGERECHTEN

WARME VOORGERECHTEN

Gandaham met meloen

€ 6,75 /pers.

Vispannetje

€ 7,50 /pers.

Grijze garnaal cocktail

€ 9,50 /pers.

Scampi’s (5 st)
in duivelsausje met tagliatelle

€ 7,50 /pers.

Trio van gerookte zalm,
heilbot en garnalen

€ 9,50 /pers.

Scampi’s (6 st) in de lookboter

€ 6,00 /pers.

Rundscarpaccio

€ 6,75 /pers.

Kaaskroket op bord met garnituur

€ 5,00 /pers.

Vitello Tonnato

€ 7,50 /pers

Garnaalkroket op bord met garnituur

€ 6,00 /pers.

met bijpassende groenten

Pastrami Rolletjes

€ 6,75 /pers.

Tongrolletjes (3 st)
met mosselen en mosselsaus 

€ 8,50 /pers.

Griekse groentensalade
(vegetarisch) 

€ 6,75 /pers.

Napoletaanse tongrolletjes (3 st)
met scampi 

€ 8,50 /pers.

Risotto met spinazie en zalm 

€ 8,50 /pers.
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HOOFDGERECHTEN VLEES
Warme beenham in archiducsaus
Orloffgebraad in archiducsaus
Hertekalfgebraad in jagersaus
Varkenshaasje in pepersaus
Varkenshaasje in archiducsaus
Varkenswangetjes in jus van Bonten os (bier)
Kalkoenfilet in pepersaus
Kalkoenfilet in archiducsaus
Eendenborst in druivensaus
Parelhoen in druivensaus ½ per pers
Opgevulde kalkoen met archiducsaus 
voorgesneden in saus

HOOFDGERECHTEN VIS
€ 14,50 /pers.
€ 15,50 /pers.
€ 20,50 /pers.
€ 15,50 /pers.
€ 15,50 /pers.
€ 16,50 /pers.
€ 15,50 /pers.
€ 15,50 /pers.
€ 19,50 /pers.
€ 16,50 /pers.
€ 15,50 /pers.

Gegrilde zalm in kreeftensaus
Gegrilde zalm in bearnaise saus
Kabeljauwhaasje in kreeftensaus
Kabeljauwhaasje in choronsaus
Vispannetje
Tongrolletjes (6st)
met mosselen en mosselsaus 

€ 18,50 /pers.

Napoletaanse tongrolletjes (6st)
met scampi

€ 18,50 /pers.

€ 17,50 /pers.
€ 17,50 /pers.
€ 17,50 /pers.
€ 17,50 /pers.
€ 17,50 /pers.

Deze gerechten worden vergezeld van
gegrilde groenten kerstomaat en boontjes.

(kan ook op zijn heel besteld worden, vanaf 10 personen)

Opgevulde kipfilet

met zongedroogde tomaat in garnalen-wijnsaus 

Parelhoenfilet

€ 16,50 /pers.

in pepervruchtensaus 

€ 18,50 /pers.

Hertenragout

€ 15,50 /pers.

Alle gerechten worden vergezeld van bloemkool,
broccoli, boontjes, witloof, worteltjes en spruitjes.
Extra te bestellen warme fruitschotel
appel met veenbessen en peertje
Enkel tijdens de feestdagen

€ 2,50 /pers.

WILD VERKRIJGBAAR
Wild konijn
Fazant
Eendeborst
Parelhoen
Lamskroontje
Hertenkalf
Everzwijn

GERIJPTE ENTRECOTE
Wit blauw en andere rassen volgens aanbod

AARDAPPEL BEREIDINGEN

DIEPVRIES ASSORTIMENT

Verse aardappelkroketten per 20 stuks
€ 4,25 /st
Verse aardappelkroketten
€ 0,25 /st
Aardappelpuree
€ 6,65 /kg
Gebakken aardappeltjes 
€ 7,05 /kg
Aardappelen in de schil met
spek en kruidenboter 
€ 7,50 /kg
Gratin dauphinois 
€ 9,25 /kg
Verse frieten (500gr - voorgebakken)
€ 1,40 /stuk
Verse frieten
(1,5kg - niet voorgebakken)

€ 2,00 /kg

Rösti
Duchesses
Pom Pin
Kroketten
Nootjes

Aardappelsalade 

€ 3,20 /st
€ 3,90 /st
€ 3,80 /st
€ 2,90 /st
€ 3,15 /st

€ 8,00 /kg

Rijst met boschampignons
(ideaal bij vis)

€ 9,25/kg

SAUSEN OOK APART VERKRIJGBAAR
Archiducsaus, pepersaus, jagersaus, druiven saus,
béarnaise saus, vissaus, choronsaus 
€ 9,50/l
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MENU’S ENKEL TE BESTELLEN VANAF 2 PERSONEN
MENU 1

€ 30,00 /pers.
4 ovenhapjes
Kaaskroket op bord
Tomatensoep
Kalkoenfilet in archiducsaus
Kroketten (6st) en warme groenten
Chocolade rechthoek met gezouten caramel

MENU 2

€ 34,00 /pers.
4 ovenhapjes
Gandaham met meloen
Pompoensoep met rivierkreeft
Warme beenham met archiducsaus
Kroketten (6st) en warme groenten
Vanillering met passie vrucht

KINDERMENU

MENU 3

€ 36,00 /pers.
4 ovenhapjes
Scampi’s (8st in de lookboter)
Witloofsoep met garnalen
Vispannetje met warme groenten
Gratin aardappelen
Vanillering met passie vrucht

MENU 4

€ 38,00 /pers.
4 ovenhapjes
Garnaalkroket op bord
Aspergesoep met gerookte zalm
Napolitaanse tongrolletjes met scampi
Gratin aardappelen en warme groenten
Chocolade rechthoek met gezouten caramel

€ 10,00 /kind

Tomatensoep met balletjes / Kipfilet met saus naar keuze / Appelmoes en frietjes / Chocolademousse

Extra te bestellen warme fruitschotel / appel met veenbessen en peertje € 2,50 /pers.

KAASSCHOTELS


Assortiment aan verschillende kazen 350g
met notengarnituur en fruit

ZUIDERSE
VLEESSCHOTEL

€ 13,50 /pers.

(ass. Mini broodjes extra verkrijgbaar)


€ 16.50 /pers.
Pancetta
Venkelsalami
Ardeense salami
Chorizo salami
Vic gigante
Italiaanse ham
Toscaanse ham
Manchego kaas
Olijven en zongedroogde tomaat

BREUGELMAALTIJD


Droge worst
Hoofdvlees
Bloedworst
Paté
Kaas

Hesp
Rauwe ham
Fricandon
Varkenstong in
vinaigrette

€ 13,00 /pers.
Augurken
Zilveruitjes
Mosterd

(ass. Mini broodjes extra verkrijgbaar)

VLEESSCHOTEL


SANDWICHES
Mini sandwich
Grote belegde sandwich
Zacht belegd mini broodje	

€ 1,35 /stuk
€ 2,00 /stuk
€ 1,35 /stuk

Kaas
Fricandon
Hesp
Gebakken rosbief
Rauwe ham
Gebakken
varkensgebraad
Kippenwit
(ass. Mini broodjes extra verkrijgbaar)

€ 11,50 /pers.
Salami
Prepare
Vleessalade
Krabsalade

FONDUE SCHOTELS


GROENTENSCHOTEL

Fondue gewoon

€ 9,50 /pers.

Fondue speciaal

€ 10,50 /pers.

Visfondue

€ 14,50 /pers.

Runds, varkens, kipfilet, diverse kruidenballetjes,
chipolata en spekballetjes
Gemarineerd runds, varkens, kip, chipolata,
spekballetjes en kruidenballetjes
Zalm, kabeljauw, tonijn, coquilles, tongrolletje,
langoustine, scampi’s

Kinderfondue

Diverse kruidenballetjes en chipolata

€ 5,50 /pers.

geraspte wortelen, selder, bloemkool, broccoli,
boontjes, tomaat en sla

Indien u het wenst kunt u ook enkel een warme
groentenschotel bestellen.
Warme groentenschotel 
€ 6,50 /pers.
warme fruitschotel
Appel met veenbessen en peertje

ENKEL TIJDENS DE FEESTDAGEN

€ 2,50 /pers.

€ 5,50 /pers.


TEPPANYAKI

GOURMET SCHOTELS

€ 14,50 /pers.

Gourmet speciaal
€ 11,50 /pers.
Gemarineerde biefstuk, kipfilet, varkenshaasje met spek,
lamskotelet, kalflapje, varkensbrochetje en chipolata

Gemarineerde zalmfilet, kabeljauw, coquilles, scampi
brochetje, eendenborst, gemarineerd biefstuk,
varkenslapje en kikkerbilletjes
Groentenschotel teppanyaki
€ 6,50 /pers.
Sojascheuten, paprika’s, champignons, boontjes met
spek, ui-ringen, witloof, wortel, aardappelblokjes, mie
(kan ook bij gourmet gegeten worden)

Gourmet de luxe
€ 13,00 /pers.
Visbrochetje, zalmfilet, kabeljauwhaasje, scampi brochetje,
rundsbrochetje, kalkoenhaasje, chipolata

EXTRA VERKRIJGBAAR

Gourmet gewoon

Biefstuk, kipfilet, varkensbrochetje, varkensschnitzel,
cordon bleu, hamburger en chipolata

€ 9,50 /pers.

Visgourmet
€ 14,50 /pers.
Zalm, kabeljauw, tonijn, coquilles, langoustine, scampi’s,
tongrolletje
Kinder gourmet

Chipolata, kipfilet, varkenbrochetje en hamburger

€ 5,50 /pers.

Klasse gourmet 
€ 13,00 /pers.
Berloumi kaas, sneetje van duroc d’olives varken, pepersteak,
lamskroontje, kalfsbrochetje, kip schnitzel, vis brochetje

Aardappelsalade
Pasta salades
Half stokbrood wit of bruin
Lang stokbrood wit
Assortiment mini broodjes
Kruidenboter (ongeveer 250g)
Sausjes (ongeveer 100g à 150g)

€ 8,00 /kg
€ 12,50 /kg
€ 0,80 /st
€ 1,70 /st
€ 0,25 /st
€ 17,00 /kg
€ 5,50 /kg
(Cocktail, tartaar, andalouse, Provençaalse, look, curry,
BBQ saus)

PARTY’S BIJ MOENSKE
HAMBURGER PARTY

€ 12,00 /pers.

PIZZA PARTY

Hamburgers 6 stuks

Maak zelf uw eigen pizza

1 Mini rundshamburger
1 Mini bentilse hamburger (ajuin)
1 Mini zwitserse schijf (kaas en ham)
1 Mini topburger
1 Mini kip burger
1 Mini breugel burger (lente ui en kruiden spek)
Groenten Sla, tomaat, ajuin, wortel en geroosterde
ajuin

- Pizza bodems 5 stuks
- Tomatensaus en spaghettisaus
Groenten garnituur: Champignons, tomaat, rode ui,
paprika, olijven, zongedroogde tomaat, ananas

-

Kaas en bacon - 6 mini broodjes - Mayonaise en
ketchup
Huur teppanyaki toestel
€ 7,50 /stuk
Waarborg teppanyaki toestel
€ 15,00 /stuk

€ 12,50 /pers.

Kaasgarnituur: Parmezaan, gemalen kaas, mozzarella
Vlees en vis garnituur: Hesp, pancetta, chorizo,
gerookte zalm, tonijn

Huur toestel
Waarborg toestel

€ 7,50 /stuk
€ 15,00 /stuk

Kan op de barbecue of teppanyaki bakplaat gebakken
worden

PITA PARTY
Vlees keuze uit

prijs voor 2 personen € 25,00

- Kip 600g ( 2 personen)
- Kalkoen 600g ( 2 personen)
- Varkens 600g ( 2 personen)
- Lams 600g ( 2 personen)
45 min op 150°C in de oven
Groenten Sla, tomaat, wortels, ajuin
Sausjes Looksaus, andalouse

Pita broodjes 5 stuks - Wraps 6 stuks
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WOK
WOK 1

(vanaf 4 personen) 

KOUD BUFFET


€ 15,00 /pers.

4 gangen menu met groenten, deegwaren of
aardappeltjes en saus
Kip met rijst, kalkoen met mie, varkensvlees met
aardappeltjes en scampi’s met tagliatelle

WOK 2

(vanaf 4 personen)

€ 15,00 /pers.

4 gangen menu met groenten, deegwaren of
aardappeltjes en saus
Varkenshaasje met spek en aardappeltjes, rundsvlees
met sojascheuten en mie, kalkoen met rijst, scampi’s met
tagliatelle

WOK 3

(vanaf 4 personen) 

€ 16,00 /pers.

4 gangen menu met groenten, deegwaren of
aardappeltjes en saus
Scampi’s met tagliatelle, zalm met mie, kalfsvlees met
aardappeltjes, varkensvlees met rijst

WOK 4

(vanaf 4 personen)

€ 18,00 /pers.

Gebakken rosbief
Gebakken varkensgebraad
Gandaham met meloen
Aardappelsalade
Tomaat met grijze garnalen
Perzik met krab

Gevulde eitjes met tonijn
Ham hoorntje met asperges
Gebakken kippenbil met
druifjes
Cocktailsaus
Koude groenten
Extra
€ 24,20 /pers.
Met extra gerookte heilbot en gerookte zalm,
gegrilde zalm

KINDERBUFFET

Jonge kaas
Gekookte hesp
Salami

€ 7,50 /pers.
Apero’s (kippenboutje)
Kinderworstje
Kippenwit

VISBUFFET

Halve kreeft
Gerookte paling
Gerookte heilbot
Gerookte zalm
Gegrilde zalm
Gerookte makreel

€ 30,00 /pers.
Rolmops met tartaar
Tomaat garnaal
Aardappelsalade
Cocktailsaus
Koude groenten

ONTBIJTBUFFET

€ 15,00 / pers.

4 gangen menu met groenten deegwaren en saus
Scampi met tagliatelle, kip met bami, varkensvlees met
Chinese mie, gerookt spek met Breydel ham en Penne

Kaas
Hesp
Salami
Paschka choco
Prepare
2 Boterkoeken

€ 12,50 /pers.
Boter
Gekookt eitje
Fruitsalade
Platte kaas
2 Broodjes

DESSERT

WAARBORGEN EN TOESTELLEN

Chocomousse
Chocomousse in glas (incl. glas)
Tiramisu
Rijstpap
Vanille pap met speculoos 
Dessert bordje

€ 2,00 /stuk
€ 3,20 /stuk
€ 2,00 /stuk
€ 1,50 /stuk
€ 1,50 /stuk
€ 7,50 /stuk
(Chocomousse, rijstpap, diverse gebakjes en fruit)
Kaasschotel
€ 5,00 /stuk
Fruitsalade 
€ 11,80 /kg

Chocolade rechthoek met
gezouten caramel 

€ 6,00 /stuk

Vanillering van passie vrucht 

€ 6,00 /stuk

Wok toestel-huurprijs
Waarborg wok 
Teppanyaki (6pers) huurprijs
Teppanyaki waarborg
Gourmettoestel-huurprijs
Waarborg gourmettoestel
Pizza party toestel 6 pers huurprijs
Waarborg pizza party toestel
Waarborg kleine bordjes
Waarborg stenen pot
Waarborg zwarte leisteen
Waarborg plateau groot
Waarborg blauwe bak
Waarborg glas
Waarborgen moeten cash betaald worden

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE
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€ 5,00
€ 15,00
€ 7,50
€ 15,00
€ 1,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 15,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 4,00
€ 3,00

Graag ontvangen wij uw bestelling

ten laatste maandag 21 december voor Kerst
ten laatste maandag 28 december voor Oud en Nieuw
Bestellen kan via de webshop: www.slagerijmoenske.be/webshop
of telefonisch of in de winkel
Waarborgen worden cash betaald.

OPENINGSUREN
alle dagen van 7u tot 12.30u en 13.30 tot 18.00u
met uitzondering woensdag (sluitingsdag)
Donderdag 24 december doorlopend van 7u tot 16u
Vrijdag 25 december van 9u tot 11u

FEESTLIJN: tel. 09/379 81 91
Bisdomstraat 5
9982 Sint-Jan-In-Eremo
www.slagerijmoenske.be

Donderdag 31 december doorlopend van 7u tot 16u
Vrijdag 1 januari van 9u tot 11u

Dimitri en zijn team wensen u prettige feestdagen en
danken u voor het vertrouwen het hele jaar

Betalingsmogelijkheden: cash-bancontact-maaltijdcheques
* prijzen kunnen in de loop van het jaar veranderen
21_2020_1000

