
Keurslager Bart & Sarah

Lekkere feestideeën





APERO warm

7086 Assortiment warme hapjes € 1,95 / st.
7067 Apero kippehapje € 1,95/  st.
7069 Mini pizza € 1,95 / st.

Start je feest in stijl

HUISBEREIDE SOEPEN

APERO koud

7066 Bordje van vitello tonato €   2,75 /st. 
7065 Aperitiefglaasje gevuld met gerookte zalm € 2,75 /st.
7064 Aperitiefglaasje gevuld met viscocktail € 2,75 /st.
7063 Aperitiefglaasje gevuld met gebakken ham € 2,75 /st.
NIEUW:

7061 Glaasje met parmaham en meloenbolletje € 2,75 / st.
7060 Bordje met kipcarpaccio € 2,75 / st.
7059 Bordje met rundcarpaccio € 2,75 / st.

Wij voorzien 0,5 liter soep per persoon.
2101 Tomatenroomsoep met balletjes op grootmoeders wijze € 3,00 / pers.
7010 Pompoenroomsoep € 3,00 / pers.
7004 Witloofsoep met garnituur van gerookte zalm € 4,00 / pers.
2107 Aspergecoulis met vleugje room en snippers van bieslook € 4,00 / pers.
  Kreeftensoep van het huis €    6,50 /pers



VOORGERECHTEN koud

Geniet van een  
heerlijk voorgerecht uit  
ons koud assortiment

Garnalencocktail (grijze garnalen) € 10,55 /pers.
Tapasbordje  €   14,85 / pers.
 seranoham, chorizo, spaanse salami, olijven, oude kaas, anjovis,
 kip zongedroogde tomaten, zuiderse humus) vanaf 4 pers. 
Fijnproeversbordje €   14,85 /pers.
 gerookte zalm, heilbot, gerookte forel, gekookte zalm,  garnalen
TOPPER  Carpaccio van Belgische wit blauw  € 12,30 / pers.
 4 weken gerijpt 



VOORGERECHTEN warm

Of laat je verleiden 
door een lekker warm 
voorgerecht

Kaaskroketten met groentefantasie €  4,50 / pers.
Garnaalkroketten met groentefantasie €  6,50 / pers.
Scampi’s van de chef (6st.) € 12,60 / pers.
Visserpannetje van het huis -TOPPER- € 11,90 / pers.
SUGGESTIE  Tongfilet, scampi € 11,90 / pers.
 met garnaalsaus op bedje van papardelle

TIP: 20 MIN. IN VOORVERWARMDE OVEN OP 180°C



HOOFDGERECHTEN vlees

Kalkoenfiletgebraad met champignonsaus € 16,90 / pers.
Goudbruin gebakken parelhoenfilet met druivensaus € 22,70 / pers.
Filet van jonge fazant met een heerlijke wildsaus € 22,50 / pers.
Wildstoofpotje van everzwijn € 20,80 / pers.
Everzwijnfilet met boschampignons in wildsaus € 26,70 / pers.
Hertenkalffilet “GRAND VENEUR” dagprijs

Alle gerechten worden vergezeld van lekkere, warme feestgroenten en 5 kroketten per pers.

TIP: ONGEVEER 30 à 35 MIN. IN VOORVERWARMDE OVEN OP 180°C

VOOR DE VLEESLIEFHEBBER
COTE A L’OS WIT BLAUW € 37,00 voor 2 pers
WEST VLAAMS ROOD € 40,00 voor 2 pers
COTE A L’OS HOLSTEIN  € 47,00 voor 2 pers.
IBERICO COTE A L’OS  € 26.00 voor 2 pers 
 Allemaal vergezeld van verse frietjes en koude groentjes. 

Verkrijgbaar vanaf 2 personen.

TOPPER VAN HET HUIS! vanaf 2 pers.
MEAT LOVERS PLANK  € 50,00/SCHOTEL 
 HOLSTEINBURGER, ROOD BOND, NORMANDE, WIT BLAUW, VARKENSTOURNEDOS



GARNITUREN
 › Aardappelkroketten € 0,45 / st.
 › Aardappelpuree € 9,95 / kg
 › Gratin dauphinois € 12,75 / pers.
 › Warme groenten – ALLES HUISBEREID – € 9,50 / pers. 
gerolde boontjes in spek, jonge worteltjes, witloof, champignons

Laat je inspireren 
door onze feestelijke 

gerechten
VOOR DE VLEESLIEFHEBBER

HOOFDGERECHTEN vis

TOPPER  Normandische tongfilets € 16,90 / pers.
Scampi van de chef (10 st.) € 16,90 / pers.
NIEUW Kabeljauwhaasje op een bedje van prei en witte wijnsaus  € 21,10 / pers.

Alle gerechten worden vergezeld van lekkere, warme feestgroenten en 5 kroketten per pers.



Keurslagersbuffet VANAF 4 PERSONEN € 26,50 / pers.
 vlees, roze zalm, gerookte zalm met tomaat garnaal, groenten, saus 

Fijnproeversbuffet VANAF 6 PERSONEN € 30,85 / pers.
 vlees, roze zalm, gerookte zalm, forel, heilbot, scampi, 
 langoustine, tomaat-garnaal, groenten, saus 

Zalmschotel VANAF 4 PERSONEN € 19,00 / pers.
 versierde roze zalm met tomaat-garnaal, saus 

De groenten bestaan uit:
 Sla, wortelen, boontjes, tomaten, komkommer, koude aardappelen en pasta

KOUDE BUFFETTEN 



GEZELLIG TAFELEN

Sfeer en gezelligheid 
aan tafel

Fondue speciaal € 11,95 / pers.
 kip, kalkoen, varkensvlees, rundvlees, chipolata, spekworstjes en balletjes

Gourmet € 11,95 /pers.
 biefstuk, varkenshaasje, kipfilet, chipolata, saté, lamskotelet, scampi

Gourmet speciaal €  18,50 /pers.
 roze zalm, kabeljauw, biefstuk, kipfilet, chipolata, saté, lamskotelet, scampi 
Koude groenten € 5,95 / pers.
 gemengde sla, tomaat, wortel, komkommer, boontjes, broccoli, 
 aardappelsla, Zweedse salade

KAASSCHOTELS MAKEN WIJ OOK
 Kaasschotel dessert (150 g /pers.) € 11,50 / pers.
 Kaasschotel volle maaltijd, versierd met fruit en garnituur € 17,50 / pers.
  MET TAL VAN GEKENDE KLASSIEKERS EN NIEUWE SOORTEN KAZEN

Mini sandwiches rijkelijk belegd, zonder garnituur € 1,70 / st.
Mini sandwiches rijkelijk belegd met rauwkost € 1,95 / st.



FEESTMENU

Menu 1
€ 42,30 /PERS.

 › Scampi van de chef
 › Tomatensoep met balletjes
 › Everzwijnfilet met warme feestgroenten en wildsaus

speciaal voor jou geselecteerd

Menu 2
€ 36,70 /PERS.

 › Vispannetje van het huis
 › Aspergeroomsoep met zalm
 › Wildstoofpotje van everzwijn

Menu 3
€ 38,60 /PERS.

 › Tongfilet, scampi met garnaalsaus
 › Witloofroomsoep
 › Goudbruin gebakken parelhoenfilet met druivensaus  
met warme feestgroenten 

Menu 4
€ 25,90 /PERS.

 › Garnaalkroketten met groentefantasie (2 st.  per pers.)
 › Pompoensoep
 › Kalkoenfilet met champignonsaus en kroketten

Bij alle menu’s zijn 5 kroketten inbegrepen.



EEN GOUDEN TIP

Om ons toe te laten u zo goed mogelijk te bedienen, vragen wij u om  
bestellingen tijdig door te geven.Liefst in de winkel.

Bestellen voor kerstavond en -dag: 

 voor zaterdag 17 december 2022

Bestellingen voor Oudejaar en nieuwjaarsdag: 

 voor zaterdag 24 december 2022

Keurslager Bart en Sarah en hun team wensen u een hoopvol, 
 gezonde en heerlijke eindejaarsfeesten!

Onze beste wensen voor het nieuwe jaar!



KEURSLAGER BART & SARAH

Kerkplein 8

1755 Oetingen

Tel: 054/56.62.48

keurslagerbart.sarah@gmail.com

OPENINGSUREN FEESTDAGEN:

VRIJDAG 23 december en 30 december 2022 zal de winkel open zijn tot 12u30

ZATERDAG 24 december en 31 december 2022: 

enkel open voor bestellingen tussen 14u en 16u

ZONDAG 25 december & 1 januari: 

enkel bestellingen afhalen tussen 10u30 en 11u30

Sluitingsdagen na de kerstperiode: 

VAN MAANDAG 2/1/2023 TOT EN MET DONDERDAG 5/1/2023

VANAF VRIJDAG 6 JANUARI ZIJN WE OPNIEUW OPEN.

Prijzen onder voorbehoud
Door de aanhoudende onzekerheid van de grondstof- en energieprijzen  

kunnen de vermelde prijzen wijzigen.

www.keurslagerbartensarah.be

Neem een kijkje op onze webshop, bestel snel en eenvoudig!

volg ons op  


