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Met smaak en passie...

Voor bij het aperitief
Knabbel & babbelschotel  
 € 20,50/schotel 
 waarborg schotel € 20/stuk
 voor 3 à 6 personen

Assortiment van huisbereide grillworst, 
Kurings rotske, kaasblokjes, salami en 
mosterd, geserveerd op een praktische 
draaiplateau. 

Tapas assortiment 
 € 55,95/schotel  
 waarborg schotel € 20/stuk
 voor 3 à 6 personen

Heerlijke ambachtelijk bereide vleeswaren, 
kazen, zongedroogde tomaten en olijven, 
geserveerd op een praktische draaiplateau, 
vergezeld van een knapperig stokbrood.

Spekfakkel  € 1,20/st
Souflaki  € 1,15/st
Kipsouflaki € 1,30/st
Mini ribbetjes  € 1,00/st
Mini kipsaté  € 1,35/st
Mini rundsaté  € 1,35/st

Aperitief glaasjes
Italiaanse ham&meloen  € 2,10/st
Zalmcocktail  € 2,10/st
Kipcocktail  € 2,10/st



Met smaak en passie...

Topper
 

 
Degustatie BBQ  € 15,95/pp
Degustatie, wat is dat? Kleinere stukjes 
maar een ruimer assortiment, sneller 
klaar maar langer grillgenot, minder snel 
verbrand en kindvriendelijk. Bij slecht 
weer is bakken op de steengrill mogelijk.

• Gemarineerd biefstukje
• Catalaans varkenshaasje
• Souflaki
• Scampi-spiesje
• BBQ worstje
• Lamskoteletje
• Gemarineerd kipfiletje

Dagtrip  € 7,90/pp
Chipolata
Kipsaté
Gemarineerde kotelet

Style  € 8,90/pp
BBQ worst
Varkenssaté
Gemarineerde steak

Deluxe  € 11,95/pp
Witte worst
Scampi saté
Gemarineerde steak

ONZE BBQ-PAKKETTEN
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All-in voordeelformule 
met vlees 

minimum 4 personen € 17,00/pp

• Witte worst of bbq worst
• Kipsaté 
•  Gemarineerde kotelet
•  Groenten assortiment
• Cocktailsaus 
• BBQ saus
•  3 mini broodjes per persoon

All-in voordeelformule 
met vis 

minimum 4 personen € 19,10/pp

• Scampi saté 
•  Zalmpapillot 
•  Groenten assortiment
•  Cocktailsaus 
• BBQ saus
• 3 mini broodjes per persoon

ALL-IN VOORDEELFORMULES

All-in voordeelformule Degustatie Bbq
 minimum 4 personen € 25,35/pp

Degustatie, wat is dat? Kleine stukjes maar een ruimer assortiment, sneller klaar 
maar langer grillgenot, minder snel verbrand en kindvriendelijk. Bij slecht weer is 
bakken op de steengrill mogelijk.

•  Gemarineerd biefstukje
• Catalaans varkenshaasje
•  Souflaki
•  Scampi-spiesje
•  BBQ worstje
•  Lamskoteletje

•  Gemarineerd kipfiletje
•  Groenten assortiment
•  Cocktailsaus
• BBQ saus
• 3 mini broodjes per persoon

Topper



Groenten assortiment  € 7,00/pp
• Gemengde sla
• Boontjes
• Geraspte wortel 
• Tomaat ui
• Komkommer
• Ei
• Aardappelsalade
• Pasta salade

Saladebar
• Aardappelsalade  
• Pasta salade 
• Krielpatatjes van het huis 
• Stokbrood  
• Mini broodjes  
• Diverse dagverse rauwkostsalades 

en pastasalades

Koude Sauzen
•  Mayonaise  
•  Cocktailsaus  
•  Looksaus  
•  BBQ-saus  
•  Tartaar  

Warme sauzen
•  Pepersaus
•  Champignonroomsaus
•  Tomatensaus

Wijnen
Diverse wijnen bij ons verkrijgbaar
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Varkensvlees
•  Gemarineerde spieringkotelet 
•  Gemarineerde kotelet 
•  Gemarineerd varkenskroontje 
• Catalaans varkenshaasje  
• Mergueze worstje 
•  Barbecueworst 
•  Witte worst 
•  Bloedworst 
•  Varkenssaté 
•  Spekfakkels 
• Souflaki  
•  Gezouten spek 
• BBQ spek 
•  Chipolata 
•  Gemarineerde Spare- ribs (voorgegaard)

Rundvlees/kalfsvlees
• Entrecôte burger 
• Gemarineerde steak 
• Côte à l’os 
• Gemarineerde rundsaté  
• Entrecôte 

 

Gevogelte
• Gemarineerde kipfilet 
• Kipsaté 
• Gebakken kippenbout 
• Kippen chipolata 
• Kipsouflaki 
• Gemarineerd kalkoenlapje 
• Kalkoensaté 
• Mediteraans kalkoenhaasje  

Lamsvlees 
• Lamskroon natuur 
• Gemarineerde lamskroon
• Lamskotelet natuur
• Gemarineerde lamskotelet

Vis
• Scampi saté
• Zalmpapillot 
• Noordzeepapillot

MAAK JE EIGEN  
KEUZE ...



Koud buffet  € 22,50/pp 
 minimum 4 personen
 waarborg schotel € 20/stuk

• Gebakken rosbief
• Gebakken varkensgebraad
• Gegrild kippenboutje
• Hespenrolletje met asperges
• Tomaat met grijze garnalen
• Gevuld eitje
• Perzik met tonijn
• Pasta salade
• Groenten assortiment
• Mayonaise en cocktailsaus

Luxe Koud buffet  € 27,90/pp 
 minimum 4 personen
 waarborg schotel € 20/stuk

• Gebakken rosbief
• Gebakken varkensgebraad
• Gegrild kippenboutje
• Hespenrolletje met asperges
• Italiaanse ham met meloen
• Tomaat met grijze garnalen
• Gekookte zalm
• Perzik met tonijn
• Gevuld eitje
• Pasta salade
• Groenten assortiment
• Mayonaise en cocktailsaus 

Topper Topper

Kaasschotel  € 14,00/pp 
 minimum 4 personen, 250gr/pp
 waarborg schotel € 20/stuk
 
Assortiment van  Belgische en Franse 
kazen mooi gegarneerd voor u op schotel 
met nootjes en druifjes.

Charcuterieschotel  € 10,50/pp 
 minimum 4 personen, 300gr/pp
 waarborg schotel € 20/stuk

Uit ons rijk gamma van fijne in huis bereide 
charcuterie wordt een mooi versierde 
vlees schotel voor u samen gesteld.

GEZELLIG TAFELEN
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Breugeltafel  € 19,50/pp 
 minimum 4 personen
 waarborg schotel € 10/stuk

• Huisbereide patés
• Gebakken kippenboutjes met fruit
• Gebakken Spareribs
• Kipkap en kop in tomatensaus
• Gehaktballetjes met krieken
• Witte en bloedworst met appelmoes
• Cocktailsaus 

Verrassingsbrood  € 11,95/pp  
 minimum 4 personen
 waarborg schotel € 20/stuk

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

Pasta buffet  € 15,90/pp
 minimum 4 personen

• Spaghetti bolognaise
• Maccaroni kaas en ham
• Tagliatelli met scampi
• Ravioli met ricotta

 
FEESTMENU 1  € 28,50/pp
 minimum 4 personen

• Italiaanse ham met meloen
• Tomatenroomsoep
• Varkensgebraad met peper- of 

champignonsaus 
• Klasse groentjes
• 5 kroketten
• Chocomousse, rijstpap of  

panna cotta

FEESTMENU 2  € 32,00/pp
 minimum 4 personen

• Carpaccio van rund
• Tomatenroomsoep
• Kalkoenrollade met peper- of 

champignonsaus
• Klasse groentjes
• 5 kroketten
• Chocomousse, rijstpap of  

panna cotta



Fondue schotel  € 11,50/pp
 minimum 2 personen

Biefstuk, varkens, kipfilet, worstjes, 
feestballetjes.

Gourmet/Steengrill  € 11,90/pp
 minimum 2 personen

Biefstuk, kipfilet, saté, varkenshaasje, 
Kuringse burger, chipolata, gerookt spek.

Teppanyaki  € 15,50/pp
 minimum 2 personen

Gemarineerde biefstuk, kipsaté, 
chipolata, Kuringse burger, gemarineerd 
varkenshaasje, gyros, scampi, zalmfilet.

Dessert 
• Chocomousse 
• Rijstpap met vruchtencolli  
• Panna cotta  
• Verse fruitsalade  

¶
HAMBURGERPARTY € 14,50/pp
 minimum 6 personen 
 Borg van € 20/toestel 

•  Mini hamburgerbroodjes
•  Verschillende soorten mini 

hamburgers
•  Verschillende garnituren
•  Sausjes

Topper
.

PIZZA PARTY  € 13,50/pp
 minimum 6 personen 
 Borg van € 50/toestel 

Stel zelf je eigen pizza samen aan tafel 
uit een ruime keuze verse ingrediënten: 
pizzabodems, tomatensaus, bolognaise-
saus, assortiment groenten, vlees, vis 
en kaas.
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MET PLEZIER!   
UW ZOMERS FEESTJE 
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

BELEGDE BROODJES 
(1/2 STOKBROOD)

• Smos Hesp  € 3,75 
(mayo, sla, tomaat, ei, komkommer, wortel, hesp)

• Smos Kaas  € 3,75 
(mayo, sla, tomaat, ei, komkommer, wortel, kaas)

• Smos Kaas & hesp  € 4,50 
(mayo, sla, tomaat, ei, komkommer, wortel, kaas & hesp)

• Smos boulet  € 4,50 
(saus, sla, tomaat, ei, komkommer, wortel, boulet)  

• Smos groenten  € 2,75 
(mayo, sla, tomaat, ei, komkommer, wortel)

• Martino    € 4,50 
(martinosaus, americain préparé, ui, augurk)

• Broodje kaas of hesp € 2,95 

• Broodje met slaatje (vb: kip curry, vleessalade, …)  € 4,25

• Broodje luxe (vb:  zalmsalade, krabsalade, Italiaanse ham, …) € 5,10

• Extra groenten € 0,50



MET PLEZIER!   
UW ZOMERS FEESTJE 
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD

Indien u wenst en wij beschikbaar zijn, verzorgen wij graag uw 
feest bij u aan huis of op een andere locatie.
Wij komen ter plaatse bakken vanaf 15personen.
Prijzen en info kan u bekomen bij ons in de winkel.
De vermelde prijzen zijn inclusief 6% BTW. Indien u kiest voor onze 
bakservice zijn wij verplicht het BTW tarief van 12% aan te rekenen op het 
hele pakket.

SNEL ZIJN IS DE BOODSCHAP!!! 

• Alles uit onze folder wordt vers gemaakt, wij hebben dus even de tijd nodig om alle 
ingrediënten voor u te bestellen en klaar te maken. Bestel daarom tijdig!!! (minstens 
twee dagen van te voren)

• Onze pakketten zijn enkel op bestelling te verkrijgen (minstens twee dagen op 
voorhand) de samenstelling kan NIET gewijzigd worden!

• Huur van borden en bestek € 2,00/pp, deze moeten ten laatste de dag nadien vuil 
aan ons terug bezorgd worden.

• Huur BBQ aan € 20/dag en een waarborg van € 20 die teruggegeven wordt als het 
toestel in propere en goede staat is.

• Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen!

Mocht u nog vragen of wensen 
hebben, dan horen wij dat graag. 
Alles is bespreekbaar!
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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.

Meer info en tips op
www.klasseslager.be 23_2019_14200

Het weer hebben wij niet in de hand, onze 
kwaliteit en exclusiviteit wel! Wij wensen u 

een heel fijn barbecue seizoen toe!!!

OPENINGSUREN
Maandag - dinsdag - donderdag: 8u-18u

Woensdag: gesloten
Vrijdag: 8u-18u

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