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VERCAMMEN



HAPJES 

01 - Hapjes uit eigen werkhuis € 14,95/14st
Mini videe met kip
Mini videe met kaas
Mini pizza
Worstenbroodje opgevuld met kalfsgehakt
Gevulde minivide met garnaal

02 - Worstenbroodjes uit eigen werkhuis € 14,95/14st

06 - Zuiderse Tapasschotel  € 8,50/pers
perfect voor bij het aperitief 
(minimaal voor 4 personen te bestellen)

07 - Minisandwiches € 1,30/st
belegd met ruim assortiment van
charcuteriewaren en salades

Er is een ruim 
assortiment 
van wijnen 

in de winkel aanwezig



FEESTSOEPEN

09 -  Aspergeroomsoep  
 met gerookte zalm € 5,90/l

10 -  Tomatensoep met balletjes € 4,50/l
11 -  Witloofsoep  
 met grijze garnalen € 7,00/l

12 -  Bospaddestoelensoep € 6,50/l
13 - Pompoensoepje met verse garnalen  € 6,80/l
14 -  Bisque d’homard € 9,50/l

KOUDE VOORGERECHTEN

        
 

23 -  Huisgemarineerde zalm € 11,90/pers 
 met gin en rode biet

24 -  Trio van wildpasteien  € 9,80/pers 
 vergezeld met konfijten en notenganituur 
 (verkrijgbaar vanaf 15/10 tem 15/01)

25 - Cocktail van garnaal en rivierkreeftjes  
 € 10,90/pers

26 - Carpaccio van ‘Belgisch Witblauw’ rund  
 met rucola en parmezaanschijfjes € 12,50/pers 

27 - Carpaccio van gerookte eendeborst  
 € 12,90/pers

28 - Vitello Tonato € 9,00/pers 

WARME VOORGERECHTEN

15 -  Vispannetje € 12,00/pers
 met 3 soorten vis (zalm, tongfilet, kabeljauw)
17 -  Verse garnaalkroketten € 9,00/2st
 (2 stuks)
18 -  Verse kaaskroketten  € 4,10/2st
 (2 stuks)
19 -  Koninginnehapje  € 3,90/st
20 -  St Jacobsschelp  
 verrijkt met rivierkreeftje  € 9,80/st

21 -  Scampi in look  € 9,50/pers 
 (6 stuks)

22 -  Scampi in een curry-cocos sausje  
 (6 stuks)  € 9,70/pers 

KREEFTEN

29 -  Kreeft Belle-vue dagprijs

30 -  Gegrilde kreeft met kruidenboter 
 en limoen dagprijs



HOOFDGERECHT VLEES

31 -  Hazerugfilet  € 24,90/pers 
met grand veneursaus, witloof, boschampignons,  
appeltje met veenbessen en gemarineerd peertje

 
32 - Filet van jonge everzwijn   € 18,00/pers 

in veenbessensaus met witloof, boschampignons,  
appeltje met veenbessen en gemarineerd peertje

   
33 - Winterkalkoen  € 13,80/pers 

in champignonsaus met groentekrans (witloof, 
broccoli, spruitjes, wortelen, boontjes met spek). 
 

35 - Wildragoût van de chef  € 17,90/pers 
Met groentekrans (witloof, boontjes met spek, 
appeltje met veenbessen en gemarineerd peertje). 

37 - Varkenshaasje  € 14,90/pers 
in portosaus met groentekrans (witloof,  
broccoli, spruitjes, wortelen, boontjes met spek)

39 - Parelhoenfilet  € 17,50/pers 
met calvadossaus, gekarameliseerd appeltje en  
groentekrans (witloof, broccoli, spruitjes, wortelen, 
boontjes met spek)

!!!Let op!!! Puree, Kroketten, Krieltjes,…  
zijn apart te bestellen.

HOOFDGERECHT VIS

40 - Tongfilet (5st) € 18,90/pers  
in kreeftensaus met Pommes duchesses, afgewerkt 
met prei en grijze garnalen 

41 - Kabeljauwhaasje  € 18,90/pers 
Mooi stuk kabeljauwhaasje op een bedje van prei, 
afgewerkt met een preiroomsausje en Pommes 
duchesses 

 
42 - Gegrilde zalm € 17,50/pers 

in een choronsaus en gegrilde groene  
asperges en pommes duchesse  

 



AARDAPPELPRODUKTEN

49 - Puree  € 2,25 /pers 
220 g     

50 - Knolselderpuree  € 2,30/pers 
220 g 

51 -  Aardappelkroketten    € 3,50/doosje 
per 10 stuks     

52 -  Pommes duchesse  € 2,00/st     

53 -  Kruidige krieltjes  €  2,50/pers 
200 g  

54 - Gratin dauphinoise  €  2,50/pers 
220 g

WARME SAUZEN

200 gr/pers

55 -  Appelsiensaus   € 2,50/pers

56 -  Peperroomsaus   € 2,50/pers

57 -  Béarnaisesaus              € 2,50/pers

58 - Champignonsaus                € 2,50/pers

59 -  Wildsaus                € 2,50/pers

60 - Portosaus   € 2,50/pers

61 -  Choronsaus   € 2,50/pers

APART TE VERKRIJGEN 

Appeltjes met veenbessen  € 2,50/st

Peertjes met passievruchtensap € 1,40/st

Peertjes met rode wijnmarinade € 1,20/st

Elk gerecht is oven- en tafelklaar, 
inclusief warme groenten. 
Bij de menu’s zijn er geen 

wijzigingen mogelijk.



46 - MENU 2
€ 32,00/pers - vanaf 2 personen

 

Scampi’s met look

*

Aspergeroomsoep met gerookte zalm

*

Filet van jonge everzwijnfilet met veenbessen

*

Assortiment van mini-soirees 

(3 stuks/pers) 

45 - MENU 1
€ 29,00/pers - vanaf 2 personen

 

Vispannetje 

*

Pompoenroomsoep 

met grijze garnalen

*

Varkenshaasje met portosaus 

en een rijke groentenkrans 

*

Chocomousse

47 - KINDERMENU 
€ 11,90/pers

 

Tomatensoep met balletjes

*

Videevulling met koekje en een lekkere smulpuree 

*

Chocomousse met chocolade vlokjes



84 - KLASSEBUFFET 
 € 26,90/pers

vers gebakken varkensgebraad 

hespenrolletjes met asperges 

gebakken kipfilet 

parma met meloen 

versgerookte Noorse zalm 

gerookte forel 

gevulde tomaat met grijze Noordzeegarnaal 

gevuld glaasje met tonijn + perzik 

gekookte zalm

met bijhorende groenten, aardappelsla, sau-

zen en brood 

Aan onze koude buffetten zijn 

geen wijzigingen mogelijk.

85 - KOUDE VLEESSCHOTEL  
‘HOEVEWEELDE’

€ 15,90/pers

 

versgebakken kalkoengebraad, 

rosbief

2 hespenrolletjes 

gebakken kipfilet  

glaasje tonijn + perzik 

Geschikt op een bedje van krokante sla en 

omringd  

met verse groenten, vers fruit, aardappelsla 

en bijhorende sauzen.

optie: tomaatgarnaal    +€ 5,50/pers



67 - FONDUE € 10,50/pers
kruidenballetjes
spekrolletjes 
varkensfilet 
runder- en kipfilet 
(±350 g eerste keus vlees)

68 - TEPAN YAKI  € 15,90/pers
scampi 
zalmsteak 
steak maison 
varkensoester 
gemengde saté 
huisgemarineerde lamsfilet 
oosterse kipfilet 
kalkoen pikantje 

69 - KINDERGOURMET   € 5,50/kind
hamburger 
kippenschnitzel 
worstje 
slavinkje

GEZELLIG TAFELEN

70 - GOURMET  € 10,90/pers 
hamburger 
lamskotelet 
varkensfilet 
rundstournedos 
slavinkje 
schnitzel 
cordon bleu 
en kalfsworstjes

71 - KLASSE GOURMET  € 13,90/pers
lamsfilet 
varkensfilet 
kalfsmedaillon 
scampi maison
pitta 
kalfsloze vinken 
lamsburger 
kruidentournedos  
met gratis pepersaus of béarnaise saus



vanaf 6 personen

72 - ALL IN ONE GOURMET  € 16,80/pers

hamburger 
slavinkje 
chipolattaworst 
cordon bleu 
kippenworst 
kalkoensteak 
rundssteak
+ KOUDE GROENTEN + KOUDE SAUZEN  
+ BROOD (1/4 stokbrood/pers)

73 - WILDGOURMET  € 23,50/pers

everzwijnfilet 
hazenrugfilet 
fazantenborstfilet 
reefilet 
eendenborstfilet 
parelhoen 
aangepaste wildsausen 
verse boschampignons

74 - VISGOURMET   € 15,50/pers

scampi (2st)
zalmfilet
kabeljauwfilet
tonijnsteak
tongrolletje 

75 - KOUDE GROENTEN   € 6,00/pers
komkommer 
boontjes 
tomaat 
worteltjes 
aardappelsla

76 - WARME GROENTEN  € 6,80/pers
broccoli 
worteltjes 
witloof 
spruitjes 
boontjes met spek

KOUDE SAUZEN VERKRIJGBAAR   € 1,20/pers
cocktailsaus 
looksaus 
tartaar
currysaus  

APART TE VERKRIJGEN   
Appeltjes met veenbessen  € 2,50/st
Peertjes met passievruchtensap € 1,40/st
Peertjes met rode wijnmarinade € 1,20/st



TRADITIONELE KERSTTOPPER!!

77 - GEVULDE KALKOEN 
vers - om zelf te bakken € 55,00/stuk 
van 3 kg - goed voor 8 -10 personen 
(braden op 150° gedurende 2u.)  
 
Te kiezen uit: 
 1 - Appel en rozijnen  
 2 - Mandarijntjes 
 3 - Champignons 
 4 - Truffel

Vraag ook naar onze aangepaste sauzen!!! 
 

78 - GEVULDE KALKOENFILET € 18,50/kg
opgevuld met kalfsgehakt, mandarijntjes, 
champignons, rozijntjes en cognac 

WILD EN GEVOLGELTE
Te verkrijgen op bestelling   

(zie aparte wildfolder)

VERS VLEES
Altijd 1ste keus van rund, kalf, 

varken en lam.  
Te bevragen aan de chef.

86 - WINTER BBQ PAKKET 
€ 13,80/pers

Mini-scampibrochette

Lamsspies gemarineerd

BBQ worst

Steak v/d chef

Oosterse kipsate

Varkensoester

Kalkoen pikantje



WAT DACHT U VAN ONZE  

LEKKERE DESSERTEN?

62 - Forêt noir (zwartewoudbuche)   € 3,95/pers 
chocolade biscuit, chocomousse,  
slagroom, kriekjes, overgoten met ganache

63 - Assortiment van mini-soirées   € 4,80/pers 
3 stuks/pers

64 - IJsroombuche vanille-mokka  € 3,75/pers 
4/6/8 personen

65 - IJsroombuche vanille-stracciatelle 
4/6/8 personen € 3,75/pers 
 

66 - Chocolademousse  € 2,40/stuk 

KAASSCHOTELS

Aangepaste Franse en Belgische kazen, afgewerkt 
met fruitassortiment en een notenmengeling. 

80 -  als hoofdgerecht  € 14,20/pers
+ gratis half stokbrood per persoon 

81 - als dessert € 9,50/pers



Belangrijk! Uiterste besteldatum
 

Voor kerstmis DONDERDAG 19/12 
Voor nieuwjaar DONDERDAG 26/12

Voor de schotels en het porselein wordt er een borg aangerekend! 
Gelieve de schotels en het porselein ten laatste terug binnen te brengen 

Van kerstmis ten laatste vrijdag 27/12/2019
Van nieuwjaar ten laatste zondag 05/01/2020

OPENINGSUREN 
Maandag 23/12 en 30/12: GESLOTEN ( enkel afhalen bestellingen)

Dinsdag 24/12 en 31/12.: open van 8.30u - 16u doorlopend
Woensdag 25/12: GESLOTEN 

(enkel afhalen bestellingen tussen 11u en 12.30u)
Woensdag 01/01: GESLOTEN 

(voor levering eventuele grotere buffetten af te spreken)
De andere dagen behouden wij onze normale openingsuren!

36_2019_1000

Buizegemlei 30 - 2650 Edegem
Tel: 03/457.34.59

www.slagerijpetervercammen.be

VERCAMMEN


