
Eindejaarsfolder 2020
Boordevol lekkere 

gerechten en suggesties

Deze folder is enkel geldig op 
24 - 25 en 31 december 2020 en 1 januari 2021

Klasseslager Pauwels-Janssen
Hasseltsebaan 55 - 3940 Hechtel

Tel.: 011 73 56 19

--- winterbarbecue ---
Witte barbecueworst 

gemarineerde biefstuk (150gr.)
gemarineerde kipsaté

gemarineerd spek
€7.95/pp

Om je winterbarbecue te vergezellen heb je de mogelijkheid 

om warme groenten, koude groenten met aardappelsalade… 

te bestellen. Zie rubriek ‘op te warme groenten’,’koude groente-

schotels’, ‘aardappelgarnituur’ en ‘sauzen’.

--- koude tapasschotel ---
Ovengebakken grillworst / Hechtelse boulet / kippenboulet 

met spek / olijfjes / chorizo salami / Italiaanse en Franse 
salami / mosterdkaasblokjes / stukjes brie kaas / serranoham

voor 3 tot 6 personen €39.95/schotel
Gedresseerd op een handige draaiplateau, 

(exclusief waarborg schotel €10.00)

--- hamburgerparty ---
Een assortiment minihamburgers 

groente garnituur / sausjes
mengeling van broodjes

Voor 4 personen € 52.00
Voor 6 personen € 78.00

Ieder bakt zijn hamburger zelf op onze grilletjes en 

stelt zo zijn eigen favoriete broodje samen.

(Exclusief waarborg €50.00/toestel. Wordt deze proper en correct 

op tijd terug bezorgd, dan krijgt u uw waarborg onmiddellijk terug)

Tijdig bestellen, want de grilletjes zijn beperkt in voorraad!

Je kan deze ook op je eigen bbq of tepanyakiplaat bakken!

--- pizza party ---
Maak uw eigen kleine pizza’s naar uw keuze!

Pizzabodems / 2 toppings
verschillende soorten beleg en garnituren

kaas en kruiden
Voor 4 personen € 56.00
Voor 6 personen € 84.00

(Exclusief waarborg €50.00/toestel. 

Wordt deze proper en correct op tijd terug bezorgd 

dan krijgt u uw waarborg onmiddellijk terug)

WAARBORGEN VAN DE TOESTELLEN 
MOETEN CASH BETAALD WORDEN.

--- bestellingen ---
In deze uitzonderlijke tijden stellen we alles in het werk 

om op een veilige en gezonde manier alles te laten verlopen, 
zodat wij voor jullie een lekkere maaltijd kunnen bereiden 

en u die op een veilige manier kan komen afhalen. 
Jullie kunnen dan fijn genieten van al dat lekkers, 

bereid met “smaak en passie”!

Voor een vlotte werking en om misverstanden te vermijden, 
kan je enkel je bestelling plaatsen aan de afhaalbalie 

van onze winkel (achterzijde van het gebouw) 
i.v.m. de voorschotten, we vragen een CASH voorschot 

voor iedere bestelling van €20. 
Om lange wachtrijen te vermijden, gelieve je bestelling af te halen 

aan de afhaalbalie aan de achterzijde van het gebouw.
Let op, hier is wel enkel cash betalen mogelijk. 

Om uw bestelling met de beste zorg te kunnen
klaarmaken vragen wij om tijdig te bestellen.

Voor Kerst ten laatste maandag 14 december*!
Voor Oud en Nieuw ten laatste maandag 21 december*!

(*Enkel geldig wanneer we niet vroegtijdig volzet zijn)

Na deze datums worden er geen wijzigingen, bestellingen 

of annulaties meer aanvaard! Bestellingen die voor deze datums 

geannuleerd worden, krijgen het voorschot in een waardebon tegoed, 

om nadien te gebruiken in onze winkel. 

--- openingsuren tijdens de feestdagen ---

Wij wensen jullie een kersttijd zo bijzonder 
en een gelukkig 2021 met telkens een nieuw wonder! 

Vanwege Kris, Katrien en het hele Klasse team 
willen we jullie bedanken voor het vertrouwen 

in ons gedurende het hele jaar!

• maa. 21/12 .................8u tot 18u
• din. 22/12. .....................gesloten
• woe. 23/12 ................8u tot 16u
• don. 24/12 .................8u tot 16u
 afhalen bestelling 
 feestfolder vanaf 13u00
• vrij. 25/12 ................. 10u tot 12u
 enkel afhaal bestellingen! 
 hamburger en pizzaparty 
 vanaf 11u00
• zat. 26/12  ..................8u tot 12u
• zon. 27/12  .................8u tot 12u

• maa. 28/12  ...............8u tot 18u
• din. 29/12  ....................gesloten
• woe. 30/12  ...............8u tot 16u
• don. 31/12..................8u tot 16u
 afhalen bestelling 
 feestfolder vanaf 13u00
• vrij. 1/1  ..................... 10u tot 12u 
 enkel afhaal bestellingen! 
 hamburger en pizzaparty 
 vanaf 11u00
• zat. 2/1  ......................8u tot 12u
• zon. 3/1  .....................8u tot 12u
• maa. 4/1  ....................8u tot 18u



--- hoofdgerechten van vlees en wild ---
• Hertenfilet  ....................................................................................................................................................  €14.90p.p.
• Varkensfiletgebraad  ....................................................................................................................... €7.90/p.p.
• Varkensfiletgebraad orloff  .................................................................................................. €8.90/p.p.
• Varkenshaasje  .........................................................................................................................................  €9.90/p.p.
• Everzwijnhaasje in wildsaus .........................................................................................  €10.90/p.p.
 Keuzesauzen: champignonsaus / groene pepersaus / wildsaus / 

 bruine vleessaus / portosaus / stroganoffsaus

• Heerlijke konijnenbillen  ............................................................................................................€16.90/kg
 met Bonten Os bier en Breydelspekjes

• Rundstong in madeira- of champignonsaus  .......................................€8.90/p.p.
• Rundsstoofvlees met Leffe of zoet  ........................................................................€13.95/kg
• Wildstoofpotje van jong everzwijn  .........................................................................€15.95/kg

--- hoofdgerechten van gevogelte ---
• Kalkoengebraad of kipfilet  ..................................................................................................€8.90/p.p.
• Kalkoengebraad orloff  ...............................................................................................................€9.90/p.p.
• Parelhoenfilet  ........................................................................................................................................€10.95/p.p.
 Keuzesauzen: champignonsaus / witte druivensaus / wildsaus / 

 roomsaus met fijne julienne groenten

• Rijkelijk gevulde kipvidee  .......................................................................................................€14.90/kg
• Kippenbouletjes met tomatensaus  ....................................................................... €12.95/kg
• Zweedse kippenballetjes  .........................................................................................................€14.95/kg
• Italiaanse kippenballetjes  .......................................................................................................€14.00/kg
• Kippenstoofpotje van het huis ‘stroganoff’  ...............................................€14.95/kg

--- hoofdgerechten van vis ---
• Tongrolletjes in witte wijnsaus en garnaaltjes  .................................€12.95/p.p.
• Vispannetje met lekkernijen uit de zee  .......................................................€12.95/p.p.
 (exclusief waarborg schaaltjes €5.00)

--- op te warmen groenten ---
Geschikt op schotel, 

klaar om op te warmen voor telkens 2 personen

• Groentenschotel om op te warmen  .................................................................€13.95/2p.
 Bloemkoolroosjes met bechamelsaus

 Boontjes in een jasje van gerookt spek 

 Oventomaatje  - Spruitjes met ajuintjes - Stronkje witloof

 (exclusief waarborg schaaltje €5.00)

• Appeltjes met veenbessen  .......................................................................................................€2.60/st.

--- aardappelgarnituur ---
• Verse kroketten (per 10 of 20 stuks)  .......................................................................€0.25/st.
• Gratin 500gr.  ..................................................................................................................................................€2.95/st.
• Witte aardappelpuree 500gr.  ..............................................................................................€3.50/st.
• Wortelpuree 500gr.  .............................................................................................................................€4.00/st.
• Savooipuree 500gr.  .............................................................................................................................€4.00/st.

--- fijne aperitiefhapjes ---
Koud 
• Hapjes-tapasbordje .............................................................................................................................€18/bord
 kaasblokjes, olijfjes, ovengebakken grillworst, 

 kippen- en Hechtelse boulet, chorizo, 

 Italiaanse kruidensalami en Serranoham

 

Warm
• Assortiment in de oven op te warmen ..................................................... €11.95/10st.
 bladerdeeghapjes in verschillende smaken

• Kaashoorntje .....................................................................................................................................................€1.95/st.
• Worstenbrood: Kip- of  gemengd gehakt  ......................................................€1.95/st.
• Worstenbrood: frikandel ..............................................................................................................€1.65/st.

Voor toastjes en belegde broodjes geven wij u graag advies, 

om voor u de gepaste keuze te maken uit ons 

ruim assortiment zelfgemaakte salades en patés.

--- voorgerechten en tussengerechten ---
Koud
• Cocktail met verse garnaaltjes, zalmfilet & feestgarnituur .€6.95/st.

Diverse soorten wildpatés 

met aangepaste confituur zijn verkrijgbaar in de winkel.

Carpaccio-vlees is op bestelling verkrijgbaar!

Warm
• Koninginnenhapje met kip  ...................................................................................................... €3.95/st.
• St.-Jacobsschelp Klasseslager  ..........................................................................................€8.60/st.
• Tongrolletjes met witte wijnsaus en champignons .................... €7.95/p.p.
 (exclusief waarborg schaaltjes €5.00 indien nodig)

--- soepen ---
• Tomatensoep  ................................................................................................................................................... €4.00/L
• Tomatensoep met balletjes  .......................................................................................................€5.00/L
• Aspergesoep  .......................................................................................................................................................€5.00/L
• Bospaddenstoelensoep  ...................................................................................................................€5.00/L
• Kippensoep met fijne groentjes en champignons   .............................€5.00/L
• Kippensoep met kippenballetjes  .......................................................................................€5.00/L
• Kervelsoep met balletjes .................................................................................................................€5.00/L

Verse soepballetjes zijn ook apart te verkrijgen in de winkel!

1 liter soep is voldoende voor 3 soepborden

--- koude Groenteschotel ---
• Groenteschotel om uw gourmet, fondue 
 of winterbarbecue te vergezellen  .........................................................................€13,60/2p.
 Slamix, tomaatjes, komkommer, geraspte wortelen, 

 rauwkostsalades en aardappelsalade.

 Verkrijgbaar in schoteltjes van 2 personen

--- gourmet of steengrill ---
Wij presenteren u een feestschotel met 8 

van onze vleesspecialiteiten.

• Gourmet 400gr. vlees/pp  .................................................................................................€10.95/p.p.
 Bio kipfilet, malse biefstukjes, kalfslapjes, schijfjes grillworst,

 lekker gekruide worstjes, runderhamburgertje, gerookt spek, hartelijk vinkje

• Gemarineerde gourmet smulschotel  ...............................................€43.95/schotel
 1.750 kg vlees in totaal (voor ± 5 personen)

 Bio kipfilet, malse biefstukjes, kalfslapjes, lekker gekruide worstjes, 

 runderhamburgertjes, gerookt spek, hartelijk vinkjes.

• Kindergourmet 200gr. vlees/kind .........................................................................€5.00/kind
 Bio kipfilet, lekker gekruide worstjes, runderhamburgetje en hartelijk vinkje 

--- fondue ---
Sappig en extra mals in fijne blokjes gesneden 

vleessoorten, mooi geschikt op een feestelijke schotel.

• Fondue 400gr. vlees/p.p  ....................................................................................................€10.95/p.p.
 Bio kipfilet, malse biefstukjes, varkensvlees, kalkoenfilet, 

 miniworstjes, minivinkjes en kleurrijke miniballetjes.

• Fondue smulschotel  .....................................................................................................€42.95/schotel
 (voor ±5 personen) - 1.750 kg vlees in totaal

 Bio kipfilet, malse biefstukjes, varkensvlees, miniworstjes, 

 minivinkjes en kleurrijke miniballetjes.

• Kinderfondue 200gr. vlees/kind  ..............................................................................€5.00/kind
 Bio kipfilet, miniworstjes, minivinkjes en gekleurde miniballetjes.

--- sauzen ---
Om uw feest helemaal compleet te maken hebben wij 

een ruim assortiment sausjes voor u.

 • Koude sauzen:  ..............................................................................................................€1.20/150gr.
  Cocktail / tartaar / provençaalse saus / looksaus 

  andalouse / currysaus / joppiesaus

 • Warme sauzen: .........................................................................................................€2.00/200gr.
  champignonsaus / pepersaus


