Fondue party (min. 2pers.)

Tepan Yaki

Vleesgerechten

Bestaande uit 5 soorten vlees: rundsvlees, kippenvlees, varkensvlees,
slavinkjes,gehaktballetjes
8.90€/pers.

Kalfslapje, rundsteak, kippenfilet, saté, zalmfilet, scampibrochet,
kabeljauw tournedos
15,00€/pers.
!! Het is ook mogelijk om Uw Tepan Yaki vlees of vis samen te stellen

Varkensgebraad met fruit en/of champignonroom
7.20€/pers.
Varkenshaasje champignonroomsaus, peperroomsaus of stroganoff
8,80€/pers.
Kalkoenfilet champignonroomsaus, peperroomsaus, stroganoff of fruitsaus
8.20€/pers
Kipfilet champigonroomsaus, peperroomsaus of stroganoff
7,50€/pers.
Prince Orloff 7,50€/pers.

Oosterse fondue (min. 2pers.)

Bestaande uit 3 soorten gemarineerd vlees: rund, kip, varken.
Vergezeld van loempia’s, gehaktballetjes.
9,20€/pers.

Steengrill party (min. 2pers.)

Bestaande uit 8 soorten vlees: tournedos, kippenfilet, varkenshaasje,
lamscarré, hamburger, Italiaans kalfslapje, spare–rib, mini saté
10.55€/pers.

Gourmet party(min. 2pers.)

Bestaande uit 8 soorten vlees
Rundsteak, slavink, cordon bleu, chipolata, saté, kippenfilet,
hamburger, Pulse schijf
9.25€/pers.

Gourmet voor de kleintjes
Chipolata, saté, hamburger, kipfilet
4,00€/pers.

Wok (min. 4 pers.)
Bestaande uit 4 gevarieerde wokgerechten:
Gemarineerde kip in currysaus met nasigoreng (rijst)
Gemarineerde steak Stroganoff met wok spirelli,
Gemar. kalfsblokjes Chinese saus met wok spaghetti,
Gemar. varkensblokjes in panggang met noedels
Al deze wokgerechten zijn vergezeld met wokgroenten
13,90€/pers.

Koude voorgerechten
Garnaalcocktail 6.90€/pers.
Noorse visschotel 6.90€/pers.
Gevulde perzik met tonijn 5.50 €/pers.
Gevulde ananas met kip 5.50€/pers.

Warme voorgerechten
Hertoginnenkorfje 4.50€/pers
Visserskorfje 6,90€/pers.
Kaaskroket 1,60€/st.
Garnaalkroket 3.00€/st.

Roomsoepen

Tomatenroomsoep 3,50€/liter
Aspergeroomsoep 3,50€/liter
Kreeftensoep met garnaal 8.50€/liter

Rauwkostschotel

Geraspte wortelen, tomaten, komkommers,
aardappelsla, boontjes, pastasla, bloemkool- paprika.
6,00€/pers.

Pangroenten

krielaarddappelen, champignons, sojascheuten, boontjes met spek,
witloof, wortelen erwten, paprika en ui
6,00€/pers.

Visgerechten

Tongrolletjes Oostendse wijze 14.50€/pers.
Vispannetje 12,50€/pers.
Tongrolletjes kreeftensaus 14,50€/pers.

Gevuld brood (voor ong. 10 pers.)

Met 40 sandwiches of mini pistolets, beleg naar keuze
40.00€/st.

Aardappelgarnituur

Aardappelkroketten 0,30€/st.
Aardappelpuree 5,70€/kg.
Wortel-, savooi-, knolselderpuree 6,70€/kg.
Aardappelgratin 6.50€/kg
Patatjes met spek 5.20€/kg

Warme Groentenkrans (vanaf 5 pers.)
boontjes met spek, erwten en wortelen,
bloemkoolsupreme, witloof.
5,50€/pers.

Sausen

Diverse heerlijke en culinaire sausen naar ieders keuze,
koud of warm
Look, barbecue, cocktail, Provençaalse, tartaar, curry, peper,
champIgnonroomsaus, bearnaise, stroganoff,…
Koude sausen
€6,20/kg
Warme sauzen
€9,95/kg

Tapasschotel

(vanaf 4 personen)€ 9,00 pp
Een assortiment van de fijnste zuiderse vleeswaren op een
bedje van rucola aangevuld met manchego kaas en
afgewerkt met olijven, tomaatjes en ansjovis

Kaasbuffet

Koud Buffet

Assortiment van verschillende kazen, gegarnierd met druiven,
noten, vijgen enz…

Rosbief, gebraad, hamrolletjes met asperges, kip,
tomaat garnaal, gevulde eitjes, rijst, pasta en aardappelsla,
groentenassortiment, coctailsaus; tartaarsaus, fruitsaus
Broodjes (3st. mini/pers.)
14,75€/pers.

Hoofdschotel: ong. 250gr. min. 4 personen 9,50€/pers
Dessert: ong. 150gr min. 4 personen 6,50€/pers.

Charcuterieschotel (min. 6 pers.)

Assortiment van verschillende charcuterie en saladesoorten
gegarneerd met fruit
7,50€/pers.

Breugeltafel (min. 10 pers.)

Erwtensoep, tomatenroomsoep, aspergeroomsoep of kervelroom
Gebakken kippeboutjes zwarte en witte pensen met appelmoes
Frikadellen met kriekjes (3st.)
Vidévulling, stoofvlees, goulash of ribbekes op Vlaamse wijze
Rijstpap met bruine suiker
12.50€/pers. Brood inbegrepen

Pastabuffet

(min. 10 pers.)

Keuze uit:
Spaghetti bolognaise
Lasagne bolognaise
Tagliatelli provençale
Macaroni kaas en hesp
(vegetarische saus met tomaat en groenten)
Hongaarse pastaschotel (goulash met pasta)
Pasta met scampi of zalmfilet (toeslag v 1€/pers)
9,50€/pers. Brood inbegrepen

Aanvullingen :
Assortiment anti pasta
Gem. olijven, zongedroogde tomaatjes, anjovisspies,
gem. anjovis, peppadew met kaas, …
Prijs per kg in de winkel

Aanvullingen
Gevulde perzik met tonijn 2.00€/pers.
Parmaham met meloen 1,80€/pers.
Frikadellen met krieken 3st. 2,10€/pers.
Gekookte zalm “belle vue” 4,00€/pers.
Gerookte zalm, heilbot en forel 4,50€/pers.
Paté vd chef met ui-veenbes confijt 3€/pers.
Vitello Tonato 4,50€/pers.
Carpaccio 3,50€/pers.
Maatjes → seizoen

Beste klanten,

Om al uw gerechten met de beste zorgen
klaar te maken,
vragen wij u tijdig te bestellen.
Openingsuren:
Alle dagen van
8.00 – 12.30 en 13.30 – 18.00
Donderdag gesloten
Zaterdag doorlopend van
8.00 – 16.00
Zondag van
7.30 – 12.30

Slagerij

Van Laer
Robin
Boudewijnlaan 96
2243 pulle
Tel.: 03.464.20.94
www.slagerijrobinvanlaer.be

