2020 EINDEJAARSSPIJSKAART 2021

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!

Sinds de woorden ‘corona’ en ‘COVID-19’ zijn gevallen, is het leven drastisch veranderd.
Alles ziet er nu anders uit: afspreken met familie en vrienden, reizen, feesten,… dit alles
is niet meer vanzelfsprekend.
Maar ook in deze bijzondere tijden zijn wij er voor jou. We doen er alles aan om je
winkelbezoek zo veilig mogelijk te maken. Op de volgende pagina leggen we uit hoe je
snel, efficiënt en met zo weinig mogelijk risico kan bestellen.
We wensen jou en al wie je dierbaar is vrolijke en verrukkelijke tijden.
Geniet ervan!
Olivier, Sofie en het voltallige Gadisseur team

U kan bestellen op 3 manieren:
1) Via het bijgevoegde bestelformulier:
om uw bezoek in onze winkel zo kort mogelijk te houden,
werken we dit jaar 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)
3) Per e-mail:
info@slagerijgadisseur.be (met vermelding van naam, telefoonnummer,
afhaaldatum)
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 het afhalen van uw bestelling.
Bestel tijdig! Wij sluiten de bestellingen af op 19/12 voor Kerst en 26/12 voor Oudjaar.
Levering aan huis: op donderdag 24/12 en donderdag 31/12 leveren wij ook aan huis
voor een meerprijs 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.
Zorg dus dat er iemand thuis is om de bestelling te ontvangen.

Aangepaste openingsuren Kerstvakantie/Feestperiode
Ma
21/12 en 28/12 sluitingsdag
Di
22/12 en 29/12 8 - 12u30 en 13u30-18
Wo
23/12 en 30/12 8 - 13
Do
24/12 en 31/12 8 - 15
Vr
25/12		
enkel afhalen bestellingen tussen 11 en 13
Vr
1/1		
gesloten
Za
26/12 en 2/1
8 - 13
Zo
27/12 en 3/1
8 - 13

AUTHENTIEK KERSTSYMBOOL

KALKOEN: vers, ontbeend en opgevuld met farce
6-7 p
• Farce Klassiek		
• Farce Gadisseur

58,00/st
65,00/st

8-9 p
• Farce Klassiek		
• Farce Gadisseur

78,00/st
87,00/st

Huisgemaakte Farce
Klassiek: Heerlijk gehakt van het huis met Calvados, gestoofde sjalot, abrikoos en
pistachenoten
Gadisseur: Heerlijk gehakt van het huis met porto, gestoofde sjalot, truffel en
boschampignons

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

Eerste gaartijd
220°C		

Tweede gaartijd
180°C

6-7		

40 min		

1-1,5u

8-9		
40 min		
				

1,5-2u

ONZE SELECTIE VERS
Vraag naar onze dagprijzen in de winkel
#1 WILD & GEVOGELTE
WILD
Everzwijnfilet en everzwijnragout
Fazant en filet
Hazenrug en uitgebeende hazenbillen (voor ragout)
Hertenkalf en hertenragout
Reefilet
Wilde eend
GEVOGELTE
Klassieke kalkoen
Bresse kip, Marensin kip, zwartpootkip, haantjes
Parelhoen en filet
Jonge duifjes
Kwartels
Piepkuikens

HUISGEMAAKT
Sauzen
€ 5,50/st (400ml)
Fonds
Grand Veneursaus
Wildfond
(hert of ree)
(wildgerechten)
Fine Champagne saus
Bruine fond
(fazant)
(vleesgerechten)
Wildsaus
Gevogelte fond
(everzwijn, hazenrug, farce Gadisseur)
(kalkoen en gevogelte)
Calvadosroomsaus
(parelhoen, farce Klassiek)

#2 LAM
Lamskroon
Lamsfilet
Lamskotelet
Lamsragout
Lamsbout
#3 KALF
Kalfsgebraad
Kalfsfilet
Kalfskroon
Kalfsfricassee
Kalfsschenkel
#4 VARKEN
Duroc: gebraad, haasje, wangen, kroontje, …
Iberico: kroon

#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
Witblauw staat dankzij de fijne spiervezels voor supermals rundvlees, een uitgesproken
karakter, lekker veel smaak en amper vet.
Black Aberdeen Angus (Schotland)
Eerder kleine, zwarte hoornloze koeien die grazen in weides dicht bij de Schotse kusten
en uitgestrekte Highlands. De jodium in de lucht (en de neerslag ervan op het gras)
geven altijd een aangenaam zilte smaak. Gaat van licht tot heel sterk van vet dooraderd.
Aangenaam vlees dat door iedereen gesmaakt wordt.
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.
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.
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.
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

GOURMET KLASSIEK						
€ 11,00/PP
Steak Wit-Blauw met huisbereide kruidenboter, kipfilet, entrecôteburger,
schnitzel, chipolata, traag gegaard buikspek, lamskotelet en Merksemse flap
(PER 4 PERSONEN: GRATIS PANNENKOEKENDEEG)

GOURMET GADISSEUR 						
€ 15,50/PP
Filet pur Wit-Blauw met huisbereide kruidenboter, Ierse rib eye, lam verdure,
traag gegaard buikspek Duroc, kalkoenfilet, Simmental burger en Italiaans kalfsworstje

(PER 4 PERSONEN: GRATIS PANNENKOEKENDEEG)

GOURMET WILD 						
Hazenrugfilet, everzwijnfilet, hertenkalffilet, fazantenfilet,
eendenborstfilet, kwarteleitje met breydelspek

€ 21,50/PP

GOURMET KAPOEN 						
Hamburger, Merksemse flap, steak, kipfilet, chipolata

€ 6,00/PP

(PER 4 PERSONEN: GRATIS WILDSAUS)

FONDUE							
€ 9,50/PP
Ossenhaas, kipfilet, varkenshaas, spekvink, chipolata, assortiment gehaktballetjes
Onze gourmet & fondue kan u aanvullen met:
KOUDE GROENTENSCHOTEL (te bestellen per 2 personen)
Aardappelsla, koude pastasla, gemengde sla, tomaat met fijne ui,
komkommer en een eitje
€ 6,50/pp

GEMENGD KOUD BUFFET (te bestellen per 2 personen)		
22,50/pp
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

BEREIDE GERECHTEN

HAPJES EN VOORGERECHTEN
Mix huisbereide warme mini-bouchées (10st)		
€ 9,00/mix
Ambachtelijke kaaskroket 			
€ 1,85/st
Ambachtelijke garnaalkroket 			
€ 5,20/st
Selectie huisbereide wildpasteien met aangepaste garnituur € 8,50/pp
Scampi van de chef			
€ 10,50/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			
Wilde boschampignonsoep			
Witloofvelouté			
Consommé van ossenstaart			
Bisque van kreeft			

€ 4,50/l
€ 5,50/l
€ 5,50/l
€ 5,50/l
€ 8,50/l

HOOFDGERECHTEN: WILD & VLEES
Hertenfilet Grand Veneur			
Everzwijnfilet met wildsaus			
Fazantenfilet Fine Champagne			
Parelhoenfilet met Calvadosroomsaus			

€ 22,95/pp
€ 20,50/pp
€ 20,50/pp
€ 18,50/pp

Deze hoofdgerechten worden aangevuld met:
Een warme groentenkrans: appeltje met veenbessen, gestoofd witloof en spekboontjes
EN
een aardappelbereiding naar keuze: 5 verse kroketten of puree of aardappelgratin

HOOFDGERECHTEN: BEREIDE GEVULDE KALKOEN
Door ons afgebakken en versneden
Farce Klassiek:
		
		
Farce Gadisseur:
		
		

Heerlijk gehakt van het huis met Calvados,
gestoofde sjalot, abrikoos en pistachenoten € 17,00/pp
Met Calvadosroomsaus
Heerlijk gehakt van het huis met porto,
gestoofde sjalot, truffel en boschampignons € 18,00/pp
Met Wildsaus

Deze hoofdgerechten worden aangevuld met:
Een warme groentenkrans: appeltje met veenbessen, gestoofd witloof en spekboontjes
EN een aardappelbereiding naar keuze: 5 verse kroketten of puree of aardappelgratin

HOOFDGERECHTEN: VIS
Vispannetje op Oostendse wijze			
Tongrolletjes met witte wijnsaus				

€ 17,95/pp
€ 16,50/pp

Deze hoofdgerechten worden aangevuld met:
aangepaste groentenjulienne en puree

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)
		

Gerecht
Mini bouchées			
Vlees, wild, kalkoen en groenten		
		
Vis				

STOOFPOTTEN
Civet van haas		
€ 24,50/kg
Wildstoverij 		
€ 18,50/kg
Varkenswangen		
€ 21,50/kg
Konijn op grootmoeders wijze € 19,50/kg

Gaartijd 170°C
5-10min
25-30min
25min

EXTRA’S
Aardappelpuree		
Aardappelgratin		
Verse aardappelkroketten
Veenbessen (400ml)
Warme sauzen (400ml)
Koude sauzen (100ml)

€ 2,15/pp
€ 3,25/pp
€ 4,00/10st
€ 3,00/st
€ 5,50/st
€ 0,95/st

DESSERTGLAASJES
€ 6,00/st
Chocolademousse van witte chocolade en passievrucht met kokosdacquoise
en compote van mango en bitterappelsien
Yoghurtpannacotta met pompelmoescremeux, pompelmoescompote
en bretoenscrumble
Melkchocoladecaramelmousse met gezouten caramel, brownie
en gekarameliseerde peccannoten

WIJNSELECTIE

CAVA
Spanje – Arte Latino Brut Méthode Traditionelle- Cataluyna € 10,50

Mousserende Cava, gevinifieerd volgens het traditionele principe, net zoals in Champagne, maar op basis van de
voor de regio typische druivensoorten Macabeo, Parellada en Xarel-lo.

WIT
Frankrijk – Domaine L’Esparrou ‘Grande Réserve’ Sauvignon Blanc – Languedoc-Roussillon € 9,50

Typische, licht stuivende en fruitige Sauvignon Blanc. Prima getypeerde neus met impressies van groene kruisbes,
appel en citruszeste. Een Sauvignon Blanc met hoge pretfactor en lengte.

Wijn/Gerecht: koude salades, apero, vitello tonnato, ….
Australië – Threesome ‘VCS’ -Murray Darling € 9,00

Heerlijk, sappig, breed smakenpallet. Frisse zuren en een goede lengte. Ideale passe-partout. Viognier zorgt hier
voor het florale karakter, Chardonnay voor de structuur en rijpheid, Sauvignon Blanc voor de aanwezige frisheid

Wijn/Gerecht: diverse charcuterie, steak tartaar, gerookte visbereidingen,…
USA – California Roots Chardonnay – California € 12,00

Deze Chardonnay heeft een lichtgele heldere kleur. In de neus treffen we vooral aroma’s van wit pitfruit (perzik,
nectarine etc …) en bloesems aan. De smaak is soepel, vlot en elegant.

Wijn/Gerecht: gevogelte- en visgerechten
ROOD
Frankrijk – Domaine L’Esparrou ‘Grande Réserve’ Merlot – Languedoc-Roussillon € 9,50
Fantastisch fris robijnrood qua kleur, mooi transparant en licht tranend over de glaswand.
Vlezig rode vruchtencoulis met impressies van vers rood fruit qua geur.
Lichtjes kruidig en sappige mondvulling.

Wijn/Gerecht: Duroc varken, vleesfondue, gehaktbroodje, wildpaté ….
Spanje – Cellers Can Blau ‘BLAU’ – Montsant € 13,00

Blau charmeert door zijn enorme fruitconcentratie en heerlijk sap. Een beetje speels, tegelijk zacht maar tevens
met mooie body. Opwindende combinatie van Syrah, Grenache en Carignan.

Wijn/Gerecht: Côte à L’os, fazant, filet pur, stoverij,…
Italië - Cantina Sampietrana ’68 Vignaioli’ Primitivo – Puglia € 16,50

Intens robijnrode kleur. In de neus rijp, zwart fruit maar ook wat tonen van vanille. In de mond elegant, soepel en
intens, zoals een Primitivo moet zijn. Luxe-editie van het domein, gebotteld in speciale imposante Bordeauxfles.
Selectie van de beste percelen en oudste wijnstokken, zeer geconcentreerd.

Wijn/Gerecht: Holstein, hazerug, hertenkalf, (winter)barbecue,….

Moeshofstraat 150 · 2170 Merksem
03 645 65 94
info@slagerijgadisseur.be · www.slagerijgadisseur.be
Voor meer inspiratie: volg ons op Facebook & Instagram

