
Dat wordt genieten 
van een plezierige keuken 
met een tikkeltje nostalgie.

Vlaamse klassiekers met een feestelijke toets,
een hommage aan de volkskeuken.
Zo vernieuwend kan traditie zijn!

Eindejaarsspijskaart
2018-2019

Vlaamse klassiekers met een feestelijke toets,



HAPJES
‘Beter hard geblazen dan de mond verbrand’

Surf en turf bommetje (2 stuks)  € 4,95      
 Rundscarpaccio Wit-Blauw met zalmtartaar
Vitello tonnato (2 stuks)  € 4,95      
 Belgisch kalfsgebraad met dressing van tonijn
Assor� ment mini bouchées (5 stuks) € 4,95      
 Worstenbrood, pizza, ham-kaas, garnaal 
 en videe royal (met kalfszwezerik)

SOEPEN
‘Met soep zijn zorgen draaglijker dan zonder’

Tomatenroomsoep met balletjes          € 4,20/l
Wilde boschampignonroomsoep € 5,50/l
Winterse pompoensoep € 5,50/l
Heldere ossenstaartsoep € 5,50/l
Bisque van kree�  € 8,50/l

1 liter soep = 3 tot 4 soepborden

VOORGERECHTEN
‘Koude handen, warm hart’
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KOUD               
Pasteienplankje van het huis € 10,50/pp   
 Selecti e wildpasteien en terrine 
 van ganzenlever, aangevuld 
 met compote van vijgen, witt e ui 
 en veenbessen
Gerookt vissersbordje                € 10,95/pp  
Halve kree�  Belle-vue   € 18,20/pp  

WARM
Flandrien kaaskroket (2st)       € 3,70/pp 
Noordzee garnaalkroket (2st)        € 8,50/pp
Duo kaas- en garnaalkroket (2st)    € 6,10/pp
Scampi van de chef  € 9,80/pp
      Met pasta en een groentenbrunoise  
St-jacobsgra� n € 13,50/pp
      Gepocheerde st-jacobsnootjes 
      in witt e wijnsaus
Traag gegaard buikspek   € 9,95/pp
      Met wintergroentjes      

Bisque van kree�  



HOOFDGERECHTEN - VLEES
‘Van vlees en bloed’

Parelhoenfi let met Calvadossaus € 17,00/pp
Belgische kalfsentrecôte met Grand-Mèresaus € 17,50/pp
Gebraden eendenborst Cane� e met roze pepersaus € 16,80/pp
Ierse melklamsnavarin  € 19,95/pp

Deze gerechten worden aangevuld met:
Een traditionele groentenkrans: gebakken Brussels witloof, 
             jonge worteltjes  en spekboontjes 
Een aardappelbereiding naar keuze: 5 verse kroketten of 5 verse 
  amandelkroketten of puree of gratin aardappelen 

HOOFDGERECHTEN - WILD
‘Hij is zijn wilde haren nog niet kwijt’

Hertenkalffi  let Grand Veneur   € 24,90/pp
Haasje van wild zwijn op zijn jagers € 19,50/pp
Fazantenfi let Fine Champagne € 20,90/pp
Civet van polderhaas  € 18,50/pp
 Uitgebeende hazenbilletjes, traag gegaard tot een heerlijk stoofpotje

Deze gerechten worden aangevuld met:
Een traditionele groentenkrans: gebakken Brussels witloof, 
                  jonge worteltjes en appeltje met veenbessen
Een aardappelbereiding naar keuze: 5 verse kroketten of 
                 5 verse amandelkroketten of puree of gratin aardappelen

HOOFDGERECHTEN - VIS
‘Zo gezond als een vis’

Vispannetje op Oostendse wijze € 17,95/pp
 Het fi jnste uit de Noordzee met een groentenbrunoise en puree
Gepocheerde tongscharrolletjes uit de Noordzee € 16,50/pp
 Met witt e wijnsaus, gestoofde prei en puree

WARM
Flandrien kaaskroket (2st)       € 3,70/pp 
Noordzee garnaalkroket (2st)        € 8,50/pp
Duo kaas- en garnaalkroket (2st)    € 6,10/pp
Scampi van de chef  € 9,80/pp
      Met pasta en een groentenbrunoise  
St-jacobsgra� n € 13,50/pp
      Gepocheerde st-jacobsnootjes 
      in witt e wijnsaus
Traag gegaard buikspek   € 9,95/pp
      Met wintergroentjes      

HOOFDGERECHTEN - VLEES
‘Van vlees en bloed’
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TRADITIONEEL GEVULDE KALKOEN
‘Het is moeilijk met de kalkoen het kerstdiner te bespreken’

FARCE KLASSIEK € 15,00/pp
 Gehakt volgens aloud familierecept met calvados, 
gestoofde sjalot, abrikoos en pistachenoten
Gevulde kalkoen door ons afgebakken en versneden, in een saus naar keuze 
(peperroom, archiduc of wildsaus)
 
FARCE GADISSEUR  € 17,00/pp
Gehakt volgens aloud familierecept met zoete portwijn, 
sjalo� en, truff el en wilde boschampignons  
Gevulde kalkoen door ons afgebakken en versneden, in een saus naar keuze 
(peperroom, archiduc of wildsaus)

De afgebakken kalkoen met farce Klassiek en farce Gadisseur worden 
aangevuld met:
Een traditionele groentenkrans: gebakken Brussels witloof, jonge worteltjes
  en appeltje met veenbessen
Een aardappelbereiding naar keuze: 5 verse kroketten of 5 verse 
                 amandelkroketten of puree of gratin aardappelen
VERS GEVULDE KALKOEN (door u zelf af te bakken) € 17,50/kg – € 19,50/kg             
Vulling naar keuze uit bovenstaande formules  (Prijs is afh ankelijk van soort farce)

TRADITIONEEL GEVULDE KALKOEN
‘Het is moeilijk met de kalkoen het kerstdiner te bespreken’



GEWICHT EERSTE  TWEEDE
  GAARTIJD GAARTIJD
  220°C  180°C

2-3,5kg 40 min  1-1,5u
3,5-5,5kg 40 min  1,5-2,5u
5,5-7,5kg 40 min  2,5-3u
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     Mini bouchées  5-10 min
Vlees, wild, kalkoen   30 min
    Groentenkrans  30 min
               Vis    25 min

         GERECHT      GAARTIJD 170°C           GERECHT      GAARTIJD 170°C           GERECHT      GAARTIJD 170°C           GERECHT      GAARTIJD 170°C           GERECHT      GAARTIJD 170°C           GERECHT      GAARTIJD 170°C           GERECHT      GAARTIJD 170°C           GERECHT      GAARTIJD 170°C           GERECHT      GAARTIJD 170°C  

     Mini bouchées  5-10 min     Mini bouchées  5-10 min
Vlees, wild, kalkoen   30 minVlees, wild, kalkoen   30 minVlees, wild, kalkoen   30 minVlees, wild, kalkoen   30 minVlees, wild, kalkoen   30 min
    Groentenkrans  30 min    Groentenkrans  30 min    Groentenkrans  30 min
               Vis    25 min               Vis    25 min               Vis    25 min               Vis    25 min               Vis    25 min

BAKTIPS
‘Te veel vuur in een stoof doet ze branden’

VERSE KALKOEN
Oven voorverwarmen op 220°C
Kruiden met peper en zout
Eerste gaar� jd: kalkoen 40 min in de oven op 220°C
Tweede gaar� jd: temperatuur verlagen tot 180°C
      (zie tabel ti jd/gewicht)
Klontje boter bovenop de kalkoen leggen 
+ kopje water in de oven
Om de 20 minuten bedruipen met de sappen

DOOR ONS BEREIDE GERECHTEN OPWARMEN
Oven voorverwarmen op 200°C
Plaats daarna uw schotel in de oven
       (Gaarti jd zie tabel)



KOUDE PLA
‘Dat is een koud kunstje’

VIS
Gerookte Atlan� sche zalm, gerookte heilbot, 

zalm Belle-Vue, tomaat-garnaal 

VLEES
 Hamrolletje met asperges, 

gebakken varkensgebraad Duroc d’Olives, 
rosbief Wit-blauw, sappig gebakken kipfi let

AANGEVULD MET 
Een koud groentenbuff et,

 aardappelsla, pastasla, een eitje 
en bijpassende huisbereide sauzen

€ 22,50/pp

KOUD GROENTENBUFFET
‘Gezondheid is de grootste schat’

Aardappelsla
Koude pastasla
Gemengde sla

Tomaten met fi jne ui
Komkommersla

Boontjes met honing-mosterd 
Eitje

€ 6,50/pp

 aardappelsla, pastasla, een eitje 
en bijpassende huisbereide sauzen

KOUDE PLA
‘Dat is een koud kunstje’

KOUD GROENTENBUFFET
‘Gezondheid is de grootste schat’

Boontjes met honing-mosterd 



FEESTSCHOTELS
‘Lief en leed met elkaar delen’

GOURMET KLASSIEK    € 10,50/pp
Steak Wit-Blauw met huisbereide hofmeesterboter, kipfi let, 
entrecôteburger, Praagse schnitsel, kalfsvink, chipolata, 
varkensoestertje Duroc d’Olives, Merksemse fl ap

GOURMET PLEZIER    € 15,50/pp
Filet pur Wit-Blauw met huisbereide hofmeesterboter, 
Ierse rib eye, paardenfi let, lam verdure, merguez, 
Belgische kalfsburger, traag gegaard buikspek Duroc, kalkoenfi let

GOURMET WILD       € 21,50/pp
Hazenrugfi let, everzwijnfi let, hertenkalffi  let, fazantenfi let, 
eendenbors� ilet, kwarteleitje met breydelspek

GOURMET KAPOEN     € 6,00/pp
Hamburger, Merksemse fl ap, steak, kipfi let, chipolata

FONDUE KLASSIEK    € 9,50/pp
Ossenhaas, kipfi let, varkenshaas, spekvink, chipolata, 
assor� ment gehaktballetjes

FONDUE KAPOEN    € 5,50/pp
Rundsblokjes, kipfi let, chipolata, assor� ment gehaktballetjes

PATISSERIE CHARLOTTE
‘ Zoete inborst, zachte tong’

DESSERTGLAASJES   
Cranberrycompote met proseccomousse en amandelcrumble  € 5,00/st
Wi� e chocolademousse met compote van passievrucht en mango € 5,00/st
Duo van chocolademousse: melkchocoladecaramelmousse   € 5,00/st
     en donkere chocolademousse, chocoladecrumble 

FEESTSCHOTELS
‘Lief en leed met elkaar delen’

PATISSERIE CHARLOTTE
‘ Zoete inborst, zachte tong’

DESSERTGLAASJES   



OPENINGSUREN

Ma 17/12
X

Di 18/12
8u-12u30

13u30-18u

Wo 19/12
8u-12u30

13u30-18u

Do 20/12
8u-12u30

13u30-18u

Vr 21/12
8u-12u30

13u30-18u

Za 22/12
8u-17u

Zo 23/12
8u-13u

Ma 24/12
8u-14u

Di 25/12
11u-12u: 
a� alen 

bestelling

Wo 26/12
12u-14u: 
a� alen 

bestelling

Do 27/12
8u-12u30

13u30-18u

Vr 28/12 
8u-12u30 

13u30-18u

Za 29/12 
8u-17u

Zo 30/12 
8u-13u

Ma 31/12
8u-14u

Di 1/1
11u-12u 
a� alen 

bestelling

Wo 2/1 
X

Do 3/1 
8u-12u30 

13u30-18u

Vr 4/1
8u-12u30

13u30-18u

Za 5/1 
8u-17u

Zo 6/1
8u-13u

EXTRA INFO

U kan bestellen op 3 manieren:
 1) In de winkel: Moeshofstraat 150 – 2170 Merksem
 2) Per telefoon: 03 645 65 94
 3) Per e-mail: info@slagerijgadisseur.be

Opgelet, uw bestelling is pas beves� gd van zodra u een bestelnummer krijgt! 
Gelieve dit nummer mee te brengen bij a� aling van uw bestelling 
 en tracht het uur te respecteren, dit voor een vlo� e werking van ons atelier. 
Zo voorkomt u lange wach�  jden. Dank voor uw begrip.  

Wij sluiten alle bestellingen defi niti ef af op 16/12 en 23/12.

Wij ontvangen u graag in een familiale sfeer
en staan u met raad en daad bij 
om het ideale menu samen te stellen 
voor u en uw familie!
Wij wensen jullie gezellige en vooral smaakvolle 
feestdagen toe! 
Wij hebben er zin in, u ook?

Olivier en Sofi e Gadisseur
en ons topteam

OPENINGSUREN

EXTRA INFO


