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KRISTOF & SOFIE



VOOR BIJ HET APERITIEF 

HAPJES VOOR IN DE OVEN:
Deze ovenklare hapjes, moet je enkel opwarmen 
gedurende 15min in een voorverwarmde oven op  
160 graden

Mini videetje  € 0,95/stuk verpakt per 10 stuks
Mini worstenbroodje  € 0,95/stuk verpakt per 10 stuks
Mini pizza  € 0,95/stuk verpakt per 10 stuks
Mini kaasrolletje  € 0,95/stuk verpakt per 10 stuks 

Assortiment van warme oven hapjes 
 12 stuks € 0,95/stuk

KNABBEL EN BABBELSCHOTEL
(voor 3 à 6 personen) € 20,50/schotel 
Waarborg schotel € 20/stuk  
 
Assortiment van huisbereide grillworst, Kurings rotske, 
kaasblokjes, salami en mosterd, geserveerd op een 
praktische draaiplateau. 

TAPAS ASSORTIMENT
(voor 3 à 6 personen) € 55,95/schotel 
waarborg schotel € 20/stuk  
 
Heerlijke ambachtelijk bereide vleeswaren, kazen, 
zongedroogde tomaten en olijven, geserveerd op een 
praktische draaiplateau, vergezeld van een knapperig 
stokbrood.

OM ZELF TE GARNEREN
Ruime keuze in salades en patés voor uw toastjes. 
Ook heerlijke diverse wildpatés en verschillende 
konfijten om uw patés mee te verrijken. 



FEESTELIJKE SOEPEN 

Prijzen zijn per kilogram - 1 liter soep is voldoende 
voor 3 soepborden

Tomatenroomsoep met balletjes € 4,70/kg
Agnes sorrelsoep  € 4,70/kg
Aspergeroomsoep € 4,70/kg
Knolseldersoep € 4,70/kg

KOUDE VOORGERECHTEN

Carpaccio van rund € 9,50/pp 
Dunne lapjes rundvlees, geschikt op een bordje met 
ruccola, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes, 
Parmezaan en een geutje olijfolie. 

Vitello tonato € 11,50/pp 
Dunne lapjes gebakken kalfsgebraad vergezeld met 
een tonijnsalade, zongedroogde tomaatjes, ruccola  en 
kappertjes.

Italiaanse ham met meloen  € 8,50/pp

Trio van huisbereide wildpaté € 9,50/pp 
Onze drie soorten huisbereide wildpatés, op een bordje 
geschikt met knapperige garnituren en aangepaste 
confijten.

Zalmcocktail € 8,90/pp 
Cocktailglas gevuld met gekookte roze zalm, tomaat, 
eitje, sla en een zachte cocktailsaus.

Kipocktail € 7,40/pp 
Cocktailglas gevuld met kippenblokje, tomaat, eitje, sla 
en een zachte cocktailsaus.

WARME VOORGERECHTEN

Koninginnenhapje € 4,50/pp

Scampi’s (5) € 9,50/stuk 
In een zacht duivels sausje met tagliatelli.



HOOFDGERECHTEN OVENKLAAR

Varkensgebraad van het Brasvarken 
Met champignon- peper of mosterdsaus  € 9,80/pp

Varkenshaasje van het Brasvarken 
Met champignon- peper of mosterdsaus  € 11,50/pp

Kalfsgebraad  
Met champignon-, peper- of mosterdsaus  € 12,00/pp

Kalkoenrollade  
Met champignon of pepersaus  € 10,50/pp

Parelhoen  
In druivensaus  € 14,90/pp

Tongrolletjes  
Op Oostendse wijze € 15,20/pp

Wildstoofpotje van hert  € 15,95/pp
Everzwijnfilet  
In een wildsausje  € 14,95/pp

GEVULDE KALKOEN 
vanaf 3kg (3kg is voor 5 à 6 personen)

Gehakt met appeltjes en rozijntjes € 21,50/kg
Gehakt en champignons  € 21,50/kg
Met gehakt en truffel  € 23,50/kg
Druivensaus € 15,00/kg
Champignonroomsaus  € 15,00/kg
Peperroomsaus € 15,00/kg
Uitgebeende kalkoen (om zelf op te vullen) € 15,90/kg



WILD
 
Vraag naar ons wildfoldertje bij ons in de 
winkel!
 
Haas, ree, hert, everzwijn, konijn.
Bosduif, wilde eend, patrijs, fazant.

Steeds aan dagprijs/kg en vacuüm verpakt 
voor optimale versheid.

VERS VLEES
Varkenskroontje met groene pesto, varkensgebraad, 
varkenshaasje, rosbief,  kalfsgebraad, filet pure, 
entrecote, côte à l’os, kalkoen, kip,…

BIJGERECHTEN

Verse aardappelkroketten  € 0,37/stuk 
(per 10 stuks verpakt)

Verse aardappelpuree  € 2,70/pp
Verse aardappelgratin  € 3,10/pp
Klasse groentjes   € 7,00/pp 
Assortiment van mini witloof, wortelen  
en erwten en boontjes met spek

Peertjes met passievruchten  € 23,35/kg
Appeltjes met veenbessen  € 23,35/kg

DESSERTS

Chocomousse  € 3,00/stuk
Tiramisu € 3,00/stuk
Panna cota met rode vruchtencoulis   € 3,00/stuk



FEESTMENU 2
minimum voor 2 personen

 

Italiaanse ham met meloen

Knolseldersoep

Kalkoenrollade met  

peperroomsaus of champignonroomsaus 

Klasse groentjes 

5 kroketten

Chocomousse, tiramisu  

of panna cotta met rode vruchtencoulis

€ 31,50/pp 

FEESTMENU 1
minimum voor 2 personen

 

Koninginnenhapje

Tomatensoep met balletjes

Varkensgebraad met  

peperroomsaus of champignonroomsaus 

Klasse groentjes 

5 kroketten

Chocomousse, tiramisu  

of panna cotta met rode vruchtencoulis

€ 27,00/pp 



FEESTMENU 3
minimum voor 2 personen

 

Carpaccio van rund

Agnes sorrelsoep

Varkenshaasje met  

peperroomsaus of champignonroomsaus

Klasse groentjes

5 kroketten

Chocomousse, tiramisu  

of panna cotta met rode vruchtencoulis

€ 33,50/pp 

KLAARGEMAAKTE 

GEVULDE KALKOEN OP  

WIJZE VAN DE CHEF

 € 108,00/stuk

Kalkoen met feestelijke vulling van gehakt 

nootjes en rozijntjes. Gebracht op twee wijzen 

enerzijds een fruit assortiment met druivensaus 

en anderzijds klasse groentjes met champignon-

roomsaus en kroketten.  

Enkel nog op te warmen. 

1 kalkoen is voldoende voor 6 tot 8 personen.



GOURMET/
STEENGRILLSCHOTEL 
 € 11,90/pp
Biefstukje 
Kipfiletje
Sateetje
Varkenshaasje 
Kurings burgertje 
Worstje 
Gerookt spekje

GOURMET DELUXE
 € 16,50/pp
Kipfiletje
Sateetje 
Varkenshaasje 
Biefstukje 
Worstje 
Everzwijnfiletje
Eendenfiletje 
Lamskoteletje

KOUDE  

GROENTESCHOTELS 

 € 7,00/pp
Ruime keuze aan verse groentjes 
met pastasalade en aardappelsalade.

KOUDE SAUSJES 

Per potje van 100gr  € 1/stuk
Mayonaise, Cocktailsaus, Looksaus, 
Tartaar.

FONDUESCHOTEL
  € 11,50/pp 
Biefstukblokjes 

Varkensblokjes 
Kippenblokjes
Feestballetjes
Feestworstjes

TEPPANYAKI 
 € 15,50/pp
Gemarineerd steakje
Kipsateetje
Worstje 
Kurings burgertje 
Gemarineerd varkenshaasje 
Gyros 
Scampi 
Zalmfiletje

GEGARNEERDE SCHOTELS
minimum voor 2 personen



WINTER BBQ

Minimum 4 personen € 21,50/pp

Witte worst
Spare rib
Spek
Kipsate

Savooistoemp met spekjes
Wortelstoemp
Krieltjes van het huis
Klasse groentjes

Champignonroomsaus en peperroomsaus

WINTER DEGUSTATIE BBQ

Minimum 4 personen € 26,50/pp

Gemarineerd biefstukje
Varkenshaasje met spek
Scampi- spiesje
Bbq worstje
Lamskoteletje

Gemarineerd kipfiletje
Savooistoemp met spekjes
Wortelstoemp
Krieltjes van het huis
Klasse groentjes 

Champignon- en peperrooomsaus

HAMBURGERPARTY
Minimum 6 personen  € 14,50/pp
Waarborg toestel € 20/stuk

 - Mini hamburgerbroodjes
 - Verschillende mini hamburgers  
(kalfs, runds, kip, kalkoen, Kuringse, Zwitserse 
schijf) 

 - Verschillende garnituren 
 - Sausjes

PIZZA PARTY
Minimum 6 personen  € 13,50/pp
Waarborg toestel € 50/stuk

Stel zelf je eigen pizza samen aan tafel uit een 
ruime keuze verse ingrediënten: 

 - Pizzabodems
 - Tomatensaus
 - Bolognaisesaus
 - Assortiment 
groenten

 - Vlees
 - Vis 
 - Kaas



KAASSCHOTEL 
Min 5 personen € 14,00/pp
Waarborg schotel € 20/schotel

Assortiment van  Belgische en Franse kazen mooi 
gegarneerd voor u op schotel met nootjes en druifjes.

CHARCUTERIESCHOTELS 
Min 5 personen € 10,50/pp
Waarborg schotel € 20/schotel

Uit ons rijk gamma van fijne in huisbereide charcuterie 
wordt een mooi versierde vleesschotel voor u 
samengesteld.

PASTA BUFFET 
Min 4 personen € 15,90/pp
Spaghetti bolognaise 
Maccaroni kaas en ham 
Tagliatelli met scampi 
Ravioli met ricotta in een zacht tomatensausje

BREUGELTAFEL 
Minimum 6 personen € 19,50/pp
Waarborg schotel € 20/schotel

Huisbereide patés
Gebakken kippenboutjes met fruit
Gebakken spare-ribs
Kip kap en kop in tomatensaus
Gehaktballen met krieken
Witte en bloedworsten met appelmoes
Cocktailsaus

VERRASSINGSBROOD 

Minimum 5 personen € 11,95/pp
Waarborg schotel € 20/schotel

Ons verrassingsbrood bestaat uit 6 verschillende mini 
broodjes per persoon met beleg naar keuze, mooi voor 
u gegarneerd.



LUXE EINDEJAARSBUFFET 
Min 6 personen    € 27,90/pp

Waarborg schotel € 20/schotel

Gebakken varkensgebraad
Gebakken rosbief
Gegrild kippenboutje 
Italiaanse ham met meloen
Gevuld eitje
Perzik met tonijn
Tomaat met grijze garnalen

Gekookte zalm
Hespenrolletje met asperge 
Koude groentjes 
Pasta salade
Mayonaise en cocktailsaus 

Wij wensen jullie een gezellige Kerst 
en vooral een gezond, smakelijk en 

voorspoedig 2020!

KLASSESLAGER
KRISTOF & SOFIE

Diepstraat 51 3511 Kuringen - Tel: 011.91.73.61
  Klasseslager Kristof & Sofie

info@klasseslager-kristofensofie.be
www.klasseslager-kristofensofie.be

Openingsuren: 
Maandag: 8u-18u
Dinsdag: 8u-18u
Woensdag: gesloten
Donderdag: 8u-18u

Vrijdag: 8u-18u
Zaterdag: 8u-17u
Zondag: 8u-12u

EINDEJAARSBUFFET 
Min 2 personen   € 22,50/pp

Waarborg schotel € 20/schotel

Gebakken varkensgebraad
Gebakken rosbief
Gegrild kippenboutje
Tomaat met grijze garnalen
Hespenrolletje met asperge

Gevuld eitje
Perzik met tonijn 
Koude groentjes 
Pasta salade
Mayonaise en coctailsaus



Beste klant met de feestdagen kunnen wij om organisatorische redenen geen bestellingen via 
telefoon of email aannemen. Kom gezellig langs bij ons in de winkel om te bestellen en ontvang 

van ons een ordernota. Bestellingen kunnen vanaf ’s morgens worden afgehaald, gelieve 
steeds uw ordernota mee te brengen. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het met de 

feestdagen helaas niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen aan de menu’s. Om de versheid 
van onze producten te garanderen worden ze u gekoeld aangeboden maar warm aanbevolen.  

 Breng een stevige zak of draagmand  
mee om je bestelling af te halen!

UITERSTE BESTELDATA:
Kerstavond en Kerstmis: bestellen tem donderdag 19/12/2019 tot 18u

 Oudjaar en Nieuwjaar: bestellen tem donderdag 26/12/2019 tot 18u
 We vragen u om wild zeker één week op voorhand te bestellen.

23_2019_14500

Openingsuren met de feestdagen 

maandag 23/12  8u-15u
dinsdag 24/12  8u-15u
woensdag 25/12  enkel afhalen  
     van bestellingen tussen 11u en 12u30
donderdag 26/12  8u-18u
vrijdag 27/12  8u-18u
zaterdag 28/12  8u-17u

maandag 30/12  8u-15u
dinsdag 31/12  8u-15u
woensdag 1/1  enkel afhalen  
     van bestellingen tussen 11u en 12u30

Van donderdag 2/1 tem zondag 5/1 gesloten.
Vanaf 6/1 staan we terug voor jullie klaar.


