
2021 EINDEJAARSSPIJSKAART 2022

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!



Wat was 2021 weer een gek jaar! Het einde van dit jaar nadert en de mooiste periode komt 
er weer aan! Wij hopen heel erg dat jullie een fijne kerst & oudjaar hebben en dat 2022 een 
jaar vol lichtpuntjes wordt.

We doen er dit jaar weer alles aan om uw winkelbezoek zo veilig en aangenaam mogelijk te 
maken. Op de volgende pagina leggen we uit hoe je snel en efficiënt kan bestellen. 
Uiteraard staan we u nog steeds met raad en daad bij om het ideale menu samen te stellen 
voor u en uw familie.

We wensen jou en al wie je dierbaar is vrolijke en verrukkelijke tijden.

Geniet ervan!

Olivier, Sofie en het voltallige Gadisseur team



U ontvangt een bestelnummer na het verwerken van uw bestelling, binnen de 5 werkdagen.
Opgelet, uw bestelling is pas bevestigd van zodra u een bestelnummer krijgt! Gelieve dit 
nummer mee te brengen bij de afhaling van uw bestelling. 
Wij sluiten de bestellingen af op 19.12.21 voor kerst en 26.12.21 voor oudjaar.

Levering aan huis: op vrijdag 24/12 en vrijdag 31/12 leveren wij ook aan huis voor een meer-
prijs van € 5,00.

Voorwaarden voor levering aan huis:
1) Levering op volgende postcodes: 2170 Merksem, 2180 Ekeren, 
 2900 Schoten, 2930 Brasschaat, 2100 Deurne 
2) Vanaf een bedrag van € 75,00
3) Enkel cash betaling mogelijk
4) Levering tussen 8u en 15u. Wegens de eindejaarsdrukte is het niet mogelijk 
 een uur op voorhand af te spreken. Zorg dus dat er iemand thuis is om 
 de bestelling te ontvangen.

U kan bestellen op 3 manieren:
 1) Via het bijgevoegde bestelformulier:  
 om uw bezoek in onze winkel zo kort mogelijk te houden, 
 werken we met een bestelformulier. Dit kan u rustig thuis invullen 
 en tijdens een volgende bezoek aan onze winkel in onze 
 bestelformulierbox droppen.

 2) Per telefoon:  
 03 645 65 94 
 (met vermelding van naam, telefoonnummer, afhaaldatum + uur)

 3) Per e-mail:
  slagerijgadisseur@gmail.com 
 (met vermelding van naam, telefoonnummer, afhaaldatum + uur)

Aangepaste openingsuren Kerstvakantie/Feestperiode
Ma 20/12 en 27/12  sluitingsdag
Di  21/12 en 28/12  8-12u30 en 13u30-18
Wo 22/12 en 29/12  8-12u30 en 13u30-18
Do 23/12 en 30/12  8-12u30
Vr 24/12    9-15
Za 25/12   enkel afhalen bestellingen tussen 11 en 12u30
Zo  26/12   8-13 + bestellingen afhalen tussen 11 en 12u30
Vr 31/12   9-14
Za 01/01   gesloten
Zo  02/01   gesloten
Vanaf week 03/01 hanteren we terug de normale openingsuren.



Baktips
Oven voorverwarmen op 220°C
Kruiden met peper en zout
Eerste gaartijd: kalkoen/chapon 40 min in oven op 220°C
Tweede gaartijd: temperatuur verlagen tot 180°C (zie tabel tijd/# personen)
Klontje boter bovenop de kalkoen/chapon leggen + kopje water in de oven
Om de 20 min bedruipen met de sappen

   Aantal personen    Eerste gaartijd                Tweede gaartijd
             220°C         180°C

 4           40 min       45 min-1u
 6           40 min        1u-1,5u
 8           40 min        1,5u-2u  
  

6 personen    8 personen
•  Farce Gadisseur € 70,00/st •  Farce Gadisseur € 90,00/st
•  Farce Den Beenhouwer € 65,00/st •  Farce Den Beenhouwer € 85,00/st
 

KALKOEN: ontbeend & opgevuld met huisgemaakte farce
(om zelf af te bakken)

CHAPON: ontbeend & opgevuld met huisgemaakte farce 
(om zelf af te bakken)

AUTHENTIEK KERSTSYMBOOL

Huisgemaakte Farce
Gadisseur: 

heerlijk gehakt van het huis met boschampignons, truffel, gestoofde sjalot en porto

Den Beenhouwer: 
heerlijk gehakt van het huis met zwarte pens, kippenlever, gestoofde sjalot en calvados

4 personen
•  Farce Gadisseur € 50,00/st
•  Farce Den Beenhouwer € 45,00/st



ONZE SELECTIE VERS
Vraag naar onze dagprijzen in de winkel 

#1 WILD & GEVOGELTE
 WILD

Everzwijn en everzwijnragout
Fazant en filet

Haas en uitgebeende hazenbillen (voor ragout)
Hertenkalf en hertenragout

Ree
Wilde eend

GEVOGELTE
Klassieke kalkoen

Hoevekip
Bresskip

Parelhoen en filet
Jonge duifjes

Kwartels
Piepkuikens

#2 LAM
 Lamskroon 

Lamsfilet
Lamskotelet 
Lamsragout
Lamsbout

#3 KALF
Kalfsgebraad

Kalfsfilet
Kalfskroon

Kalfsfricassee
Kalfsschenkel

#4 VARKEN
Duroc: gebraad, haasje, wangen, kroontje, …

 



HUISGEMAAKTE SMAAKMAKERS

Sauzen: € 6,00/st (400ml)
Grand Veneursaus (hert of ree)

Fine Champagne saus (fazant of gevogelte)
Wildsaus (everzwijn, hazenrug, farce Gadisseur)

Calvadosroomsaus (parelhoen, farce Den Beenhouwer)
Roze pepersaus (eend)

Fonds: € 6,00/st (400ml)
Wildfond (wildgerechten)

Bruine fond (vleesgerechten)
Gevogelte fond (kalkoen en gevogelte) 



#5 RUND 
Chateaubriand (rosbief), filet pur, stoofvlees en endvogel, entrecôte, 

côte à l’os, zesrib, onglet,…

 Belgisch Wit-Blauw
Een bijzonder geliefd ras, in eigen land maar ook ver buiten de grenzen: het Belgisch Wit-

blauw staat dankzij de fijne spiervezels voor supermals rundvlees, een uitgesproken karakter, 
lekker veel smaak en amper vet.

West-Vlaams Rood
Het Belgisch Rood rund is de voorganger van het Belgisch Wit-Blauw runderras. 

Het milde zeeklimaat en specifieke West-Vlaamse bodem maken dit rundsvlees mals, licht 
gemarmerd en vol van smaak.

Simmental (Zwitserland)
Dit van oorsprong Zwitserse ras is rood-bont gevlekt. Het vlees is mooi bedekt met vet, fijn 
van structuur en mooi dooraderd. 100 % zuivere Simmentalers, die op het gemak groeien 

hebben vlees met een boterachtige smaak.

Limousin (Frankrijk)
Koeien met een ros-bruine vacht en grote naar voren gerichte hoorns. De dieren kregen de 

tijd om te grazen en te groeien op uitgestrekte weides. Zonder stress eten ze enkel 
natuurlijke voeding: grassen, wilde kruiden en bloemen, hooi uit de streek. 

Al deze factoren zorgen voor kwaliteitsvol vlees: een mooie rode kleur,
fijne vetdooradering, sappige smaak en malsheid.

Charolais (Frankrijk)
Een van de bekendste Franse Vleesrassen (Auvergne). Charolais zijn snelgroeiende 

runderen die een hoog rendement leveren (veel vlees ivg met beenderen en vet). Donkerrood 
vlees met een kruidig parfum door de luzerne die in de weides in grote getale groeit.

Piëmontese (Italië)
Het meest gespierde rund uit ItalIë uit de streek rond Alba. Op de uitlopers van de Alpen eten 
ze grassen en kruiden typisch voor de streek. Het vlees van deze runderen is eerder mager en 

fluweelzacht. Daarbij komt dat het vlees cholesterolarm is.

Naast de vermelde rassen biedt slagerij Gadisseur soms andere rassen aan. Vraag raad aan uw slager.



FEESTSCHOTELS
Opgelet: tijdens de drukke feestperiode is het niet mogelijk iets te veranderen 

aan onze feestschotels. Dit om vergissingen te vermijden.

 WINTER BARBECUE BOX

BOX DRY AGED (per 4 personen)     € 90,00/box
500gr Limousin entrecôte
500gr Piëmontese entrecôte
4 Simmentalspiezen
4 West-Vlaams Rood burgers

BOX WILD (per 4 personen)      € 75,00/box
4 everzwijnsatés
4 gemarineerde fazantenfilets
4 hertenkalfspiezen
4 wildworsten

GOURMET KLASSIEK      € 11,90/pp
Steak Wit-Blauw met huisbereide kruidenboter, gemarineerde kipfilet, 
entrecôteburger, chipolata, traag gegaard buikspek, lamskotelet, schnitzel 
en witte beuling met gerookt spek

GOURMET GADISSEUR       € 15,90/pp
Filet pur Wit-Blauw met huisbereide kruidenboter, gerijpte entrecôte, 
kalkoenfilet, Simmental burger, traag gegaard buikspek Duroc, lam verdure 
en zuiders kalfsworstje

GOURMET WILD       € 21,90/pp
Hazenrugfilet, everzwijnfilet, hertenkalffilet, fazantenfilet, 
eendenborstfilet en kwarteleitje met traag gegaard buikspek

GOURMET KAPOEN       € 6,00/pp
Hamburger, steak, kipfilet, chipolata en schnitzel

FONDUE       € 9,90/pp
Ossenhaas, kipfilet, varkenshaas, spekvink, chipolata, assortiment gehaktballetjes



Extra vlees voor op uw gourmet & fondue: 
Mini hamburger gourmet (6st)    € 5,00/6st
Mini chipolata gourmet (6st)    € 5,00/6st 
Mini schnitzel gourmet (6st)    € 5,00/6st
Assortiment gehaktballetjes fondue (6st)    € 4,00/6st

KOUDE GROENTENSCHOTEL (te bestellen per 2 personen) € 14,00/schotel voor 2 pers.
aardappelsla, koude pastasla, gemengde sla, tomaat met fijne ui, 
komkommer en een eitje

GEMENGD KOUD BUFFET (te bestellen per 2 personen)         € 49,00/schotel voor 2 pers.
Vis: gerookte zalm, gerookte heilbot, zalm Belle-Vue, tomaat-garnaal
Vlees: hamrol met asperge, varkensgebraad, rosbief, gebakken kipfilet
Aangevuld met een koude groentenschotel en aangepaste huisbereide sauzen

  Gerecht                                               Gaartijd 170°C
         Mini bouchées       5-10min
        Vlees, wild, kalkoen en groenten     25-30min
       Vis          25min

Baktips bereide gerechten
Oven voorverwarmen op 200°C. 

Opgelet: plastic folie of deksel van onze schotel verwijderen. 
Plaats ovenschotel in de oven (Gaartijd zie tabel)



HAPJES 
Mix huisbereide warme mini-bouchées (10st)  € 9,90/mix

VOORGERECHTEN KOUD
Opgelet: de koude voorgerechten worden niet op voorhand gepresenteerd op schotel, dit 

om de kwaliteit te waarborgen! U krijgt alle ingrediënten apart mee en met de bijge-
voegde instructies kunt u het gerecht makkelijk zelf presenteren.

Selectie huisbereide wildpasteien met aangepaste garnituur € 9,90/pp
Rundscarpaccio Belgisch Wit-Blauw     € 9,90/pp
Vitello tonnato       € 9,90/pp

VOORGERECHTEN WARM
Ambachtelijke kaaskroket (2st)    € 4,50/2st
Ambachtelijke garnaalkroket (2st)    € 10,50/2st
Scampi van de chef     € 13,50/pp
      Met een groentenbrunoise, pasta en een sausje van de chef   
St-jacobsgratin      € 12,90/pp
      Gepocheerde st-jacobsnoten in witte wijnsaus   

SOEPEN
Tomatenroomsoep met balletjes   € 5,50/l
Wilde boschampignonsoep   € 5,50/l
Witloofvelouté   € 5,50/l
Pompoen-pastinaaksoep   € 5,50/l
Oosterse currysoep   € 6,50/l

HOOFDGERECHTEN: WILD & VLEES
Hertenfilet Grand Veneur   € 24,50/pp
Everzwijnfilet met wildsaus   € 21,50/pp
Fazantenfilet Fine Champagne   € 21,50/pp
Parelhoenfilet Calvados   € 19,50/pp
Eendenborstfilet Roze pepersaus   € 21,50/pp
Gevulde kalkoenrollade   € 18,50/pp
      met boschampignons, truffel, porto en wildsaus

Deze hoofdgerechten worden aangevuld met: 
een warme groentenkrans

EN
een aardappelbereiding naar keuze: 5 verse kroketten of puree of aardappelgratin

BEREIDE GERECHTEN



DESSERTGLAASJES
€ 6,00/st

Hazelnootbiscuit, frambozencompote, prosecco- en hazelnootmousse 
met verse frambozen en geroosterde hazelnoten

Duo van melkchocoladecaramelmousse en donkere chocolademousse 
met chocoladecrumble

Yoghurtpannacotta met pompelmoescremeux, citroenbiscuit en bretoense crumble

HOOFDGERECHTEN: VIS
Vispannetje op Oostendse wijze      € 19,50/pp
     met groentenjulienne en aardappelpuree 

STOOFPOTTEN
Wildstoverij       € 21,50/kg
Varkenswangen       € 23,50/kg
Konijnenbillen op grootmoeders wijze    € 20,50/kg
Vol-au-vent Royale (met kalfszwezeriken)    € 25,50/kg
Lamsnavarin       € 28,50/kg

EXTRA’S
Aardappelpuree       € 2,50/pp
Aardappelgratin       € 3,50/pp
Verse aardappelkroketten      € 4,00/10st
Verse amandelkroketten       € 9,50/20st
Veenbessen (400ml)      € 6,00/st
Warme sauzen (400ml)      € 6,00/st
Koude sauzen (100ml)      € 1,00/st



Moeshofstraat 150  ·   2170 Merksem
03 645 65 94

slagerijgadisseur@gmail.com
www.slagerijgadisseur.be

Voor meer inspiratie: volg ons op Facebook & Instagram

Prettige Kerstdagen - Gelukkig Nieuwjaar


