
Keurslager Claeys-Eggermont

Lekkere feestideeën



APERO hapjes

TAPAS

Opgelet tijdens de eindejaarsperiode enkel aperobox te verkrijgen,  
geen losse hapjes.

koud
 › Glaasje van zalmmousse    € 2,00 / st.

 › Glaasje cocktail van grijze garnalen     € 2,75 / st. 

 ›  Spie van tomaat mozzarella € 2,00 / st. 

 ›  Lepeltje gandaham met meloenparels     € 2,00 / st. 

 ›  Italiaans krokantje  € 2,00 / st. 

 › Hespentaartje met boursin   € 2,00 / st. 

 ›  Wrap met zalm en kruidenkaas  € 2,00 / st. 

 ›  Zuiders tonijnballetje   € 2,00 / st. 

 › Aperobox 4 koude hapjes van de chef   € 8,00 / pers.
(glaasje zalmmousse, lepeltje gandaham,  
wrap met zalm en zuiders tonijnballetje) 

warm
 › Kip apero  €   6,50 / 10 st .

 › Garnaalballetjes  #homemade       € 10,00 / 10 st.

 › Kaasballetjes    #homemade  €   9,00 / 10 st. 

 › Assortiment van 10 bladerdeeghapjes mix    € 19,00 / 20 st.  

 › Mini hamburgertje € 23,00 / 15 st.  

 › Scampi met appel & curry  €   3,25 / st. 

 › Coquille in witte wijnsaus met prei  €   3,50 / st. 

 › Tapas party pan € 45,00 / schotel 
grillworst, kip apero, balletjes met spek en ui, beenham,  
witte pens en bijpassende sausjes
Deze warme tapasschotel plaats je gewoon in de oven  
of op tafel met de party pan. 

 › Tapasplank ‘KEURSLAGER’ (2 personen) € 25,00 / plank 
assortiment van huisbereide vleeswaren

 ›  Tapasschotel ‘KLASSIEK’    € 44,00 / schotel
assortiment van fijne charcuteriesoorten, 
aangevuld met kaasbloempjes, tapenades en olijfjes,… 

 › Tapasschotel ‘ BOURGONDISCH’   € 42,00 / schotel 
grillworst, droge worst, kaasblokjes, hoofdvlees 
met mosterddip, paté met uienkonfijt, gedroogde ham,… 

 › Tapasschotel ‘DE LUXE’   NIEUW € 50,00/ schotel 
uitgebreide tapas, assortiment apero salami, ham, kaas, 
tapenade, tomaat – mozzarella, aangepast koekjes, bruchetta’s, ….. 

Deze tapasschotels zijn goed voor 4 à 6 personen.

Start je feest in stijl

SOEPEN
 › Tomatenroomsoep      € 4,50 / l

 › Aspergeroomsoep  € 4,50 / l

 › Bospaddenstoelenroomsoep   € 4,50 / l

 › Agnes Sorelsoep  (kip + gekookte tong)      € 4,95 / l

 › Pompoensoep van het huis    € 4,50 / l

 › Tomatenroomsoep met balletjes     € 4,95 / l



VOORGERECHTEN koud

VOORGERECHTEN warm
 › Garnaalkroket  €   3,50 / st.

 › Kaaskroket €   3,00/ st. 

 › Breughel kroket   #nieuw  €   3,00 / st.

 › Gegratineerd  vispannetje € 11,50 / pers.

 › Thaise scampi met groentjes € 11,00/ pers.

 › Tongrolletjes in een kreeftensausje € 11,00 / pers. 

 › Pasta zalm, ricotta & spinazie    NIEUW € 10,00/ pers. 

Opgelet niet verkrijgbaar tijdens de eindejaarperiode! 

 › Steak tartaar  van het Belgisch wit-blauwe ras  € 11,00 / pers.

 ›  Zalmcocktail van de chef    € 12,50/ pers.

 › Salade van tomaat & buffelmozzarella                                                            € 10,50 / pers.

 › Duo van wildpastei  € 11,00 / pers.

Geniet van een  
heerlijk voorgerecht uit  
ons koud assortiment

Of laat je verleiden 
door een lekker warm 
voorgerecht

Tip: Serveer deze gerechten met stokbrood en boter



BIJGERECHTEN
 › Verse kroketten  12 stuks  €   3,90 / doosje 

 › Verse kroketten  20 stuks €   6,50 / doosje 

 › Gratin aardappelen    €   2,50 / pers.

 › Vers bereide  aardappelpuree     €   2,40 / pers. 

 › Verse frietjes     €   2,00 / pers. 

 › Bakpatatjes      €   2,50 / pers.

 › Warme groenteschotel     €   5,00 / pers.
wortel, boontjes, gebakken champignons 
 en witloof met spek

 ›  Warme groenteschotel  de luxe  €   5,50 / pers.
prei, jonge wortel, champignons en broccoli 

 ›  Appeltjes met veenbessen    €   1,95 / st.

 ›  Stoofpeertjes met veenbessen  €   1,35 / st. 

Laat je inspireren 
door onze feestelijke 

gerechten

HOOFDGERECHTEN
Vlees
 › Kalkoenorloff  in roomsaus   € 12,50 / pers.

 › Varkenshaasje ‘Duroc d’Olives’ in een sausje met champignon € 11,50 / pers. 

 › Gevulde kalkoenfilet met  druivensaus     € 12,50 / pers.

 › Wildstoofpotje (hert)     seizoensgebonden € 16,50 / pers.

 › Varkenswangetjes in romig WUK biersausje € 14,00 / pers.

 › Stoofpotje Marcassin de flandre     seizoensgebonden € 15,00 / pers. 

Vis
 › Gegrilde zalm met notenkorst   € 15,50 / pers.

 › Noordzee vispannetje   € 15,95 / pers.

HOOFDGERECHTEN

Cadeautip!
Geef iemand een geschenkbon of een mand  
met onze huisbereide specialiteiten cadeau.



MENU’S

Ribbetjes menu “nieuw”nieuw
€ 16,50 / pers.

 › “De lekkerste ribbetjes uit de streek met frietjes “

 ›  Ribbetjes (voorgegaard) 

 ›  Verse frietjes 

 ›  Koude groentjes 

 ›  Provençaalse, champignon, tartaarsaus en mayonaise 

Bak de ribben nog 15 min. op 175°C  
in de oven en klaar.

Menu 1
€ 30,00 / pers.

 › Pompoensoep van het huis 

 › Tongrolletjes in een kreeftensausje 

 › Gevulde kalkoenfilet in druivensaus met  
warme groentekrans en kroketjes 

Menu 2
€ 32,00 / pers.

 › Aspergeroomsoep

 › Breughel kroketjes (2 st.) 

 › Varkenshaasje ‘Duroc d’Olives in sausje met 
champignon

 › Warme groenten en gratin aardappelen 

Menu Beenham
 › Beenham enkel vlees   €   6,00 / pers.

 › Beenham all-in met koude groenten  € 15,00 / pers.
beenham, koude groentekrans, aardappelsalade,  
pastasalade, champignonsaus en/of Provençaalse saus en koude sausjes 

 › Beenham all-in met warme groenten  € 17,00 / pers.
beenham, warme groentekrans, kroketten,  
champignonsaus en/of Provençaalse saus

 › Spitburger   €   4,00 / broodje
beenham + ovenbroodje, sla, tomaat, saus & bicky ajuin

Deze gerechten zijn gemakkelijk zelf op te warmen. Wij geven u bij afhaling graag de nodige info! 

Kan ook  warm afgehaald worden in een daartoe voorziene warmhoud box.  

Kids menu
€   9,00 / pers.

 › Balletjes in tomatensaus of vol-au-vent 

 › Frietjes of puree

 › (+ extra verrassing)

Verras je gasten met 
een gastronomisch 
menu

Aan de voorgestelde menu’s 
kunnen geen wijzigingen 
worden gebracht.



GOURMET
 › Gourmet € 12,00 / pers.

varkenshaasje met spek, gemarineerde kipfilet, hamburgertje,  
kaasburgertje, biefstuk, schnitzel, saté, chipolata, spekvinkje, cordon bleu 

 › Gourmet all-in   € 17,00 / pers.
gourmet, koude groentekrans, aardappelsalade, pastasalade en koude sausjes 

 › Gourmet de luxe     NIEUW € 15,00/ pers.
zalm, scampi, kiplolly, kalkoenhaasje, witte pens, spekvinkje, steak, gyros,  
entrecote burgertje, cordon bleu, champignon met kruidenboter 

 › Gourmet de luxe all–in € 20,00/ pers. 
gourmet de luxe, koude groentekrans, aardappelsalade, pastasalade en koude sausjes

 › Kindergourmet €   7,00 / pers.
kipfilet, hamburgertje, chipolata, spekvinkje, kaasburgertje + verrassing 

 › Kindergourmet all-in    € 10,90 / pers.
kindergourmet, kids koude groenten & frietjes + verrassing 

FONDUE
 › Fondue  € 11,50 / pers.

rundsvlees, varkensvlees, kip en kalkoen aangevuld met een assortiment van balletjes  
en burgertjes 

 › Fondue all-in    € 16,50 / pers.
fondue, koude groentekrans, aardappelsalade, pastasalade en koude sausjes 

 › Kinderfondue  €   6,50 / pers.
kippenvlees, kruidenballetjes , spekvinkjes en mini worstjes + verrassing 

 › Kinderfondue all-in    € 10,40 / pers.
kinderfondue, kids koude groenten & frietjes + verrassing  

 › Supplement kruidenballetjes  (5 st.)  €   1,50 / pers.

TEPPANYAKI
Opgelet niet te verkrijgen tijdens de eindejaarperiode! 
 › Een assortiment  vlees- en visgerechtjes om zelf te bakken op de grillplaat.

 › Teppanyaki € 21,95 / pers. 
scampibrochette, zalmfilet, steak, kipfilet, varkenssaté,  worstje en rundsburgertje, 
champignons, tomatenbrochetje, courgettes, witloof en vers gemarineerde ananas
Dit alles aangevuld met basmatirijst, hoevenoedels, krielaardappeltjes en aangepaste sauzen. 
Electrische toestellen te huur (max 6 pers.)  met een waarborg van € 30 en € 5 huur.

Tip: Gebruik het toestel zonder vetstof! 

BARBECUE
Het hoeft geen super mooi weer te zijn om te genieten van een lekkere barbecue….
Ook tijdens de koude wintermaanden is het gezellig om de kolen te laten gloeien! 

Vraag naar onze BBQ – Folder 
 › Winter BBQ      Voor de echte BBQ specialist      € 23,00 / pers.

Côte à los gekruid, varkenshaasje rozemarijn en kip lolly  koude groentenkrans,  
bakpatatjes, bearnaisesaus, champignonsaus en koude sausjes 

BIJGERECHTEN
 › Koude groentekrans   € 4,20 / pers.

sla, tomaat, wortel boontjes en witte kool van het huis 

 › Kids koude groenten    € 1,95 / pers.
sla, tomaat, wortel & komkommer 

 › Aardappelsalade     € 2,00 / pers.

 › Pastasalade   € 2,00 / pers.

 › Bijpassende koude sausje  

 › Mayonaise, cocktail, tartaar, …..

 › Bijpassende warme sausjes
champignonsaus, provencaalse saus, bearnaisesaus, pepersaus,….

Steeds te verkrijgen. Vraag er gerust naar. Ook in onze wandkoeling aanwezig.



Onze specialiteit: verzorgde koude schotels op grote spiegels gepresenteerd 
(verkrijgbaar vanaf 4 personen). Bij onze koude schotels zijn diverse koude groenten, sausjes,  
aardappelsalade, pastasalade of verse frietjes inbegrepen. Opgelet om praktische redenen 
tijdens de eindejaarsperiode enkel het Feestbuffet te verkrijgen
 › Vleestbuffet       € 19,95 / pers.

rosbief, vleesbrood, ardeense salami, gandaham met meloen, paté van het huis met  
uienkonfijt, gebakken kippenbout met vers fruit, gevulde tomaat met vleessalade,  
gevuld eitje, ham met asperge, perzik met kipsalade

 › Feestbuffet       € 27,45 / pers.
gepocheerde zalm, tomaat met grijze garnaaltjes, perzik met tonijn, gevuld eitje,  
gerookte zalm en forelfilet, varkensgebraad, notensalami, ham rolletje met asperge,  
gandaham met meloen, kippenwit van het huis 

 ›  Visfestijn    € 29,95 / pers.
gepocheerde zalm, gerookte makreelfilet, zalm en forelfilet, tongrolletje, tomaat met  
grijze garnaaltjes, perzik met tonijn, eitje gevuld met krab, scampispiesje

 › Koud schotel bord vis & vlees      € 16,50 / pers.

 › Koude schotel bord vis  € 17,00 / pers.

 › Koude schotel bord vlees   € 14,50 / pers. 

KOUD BUFFET

 ›  Charcuterieschotels (verkrijgbaar vanaf 4 pers.)  € 10,95 / pers.
jonge kaas, gekookte ham, gandaham, kippenwit van het huis, fijnkost,  
krabsalade en préparé
Deze schotel wordt gegarneerd met vers fruit en dient om te serveren als 
broodbeleg. Ideaal om te combineren bij een kaasschotel.

 ›  Bijpassende broodsoorten    €   2,60 / pers. 

CHARCUTERIESCHOTEL

 › Breugelmaal  € 18,50/ pers.
gebakken kippenbout, hoofdvlees met mosterd, witte of zwarte pens,  
droge worst, lookworst, paté van het huis met uienkonfijt, varkensgebraad,  
vleesbrood, vlaamse boerenham, grillworst,  stukje paterskaas, rijkelijk versierd  
met noten en verse vruchten, zilveruitjes en augurkjes, aangevuld met tartaar

 › Bijpassende broodsoorten   €   2,60 / pers.

BREUGELMAAL

 › Hamburgerparty deluxe     € 15,40/ pers.
5 verschillende mini burgers
(entrecoteburger, kaasburger, pitaburger, ajuinburger, hamburger),
5 mini broodjes, 4 soorten sausjes, sla, wortel, tomaat, verse ui en bicky uitjes, 
augurk, sneetjes kaas 

 › Hamburgerparty klassiek      € 14,40 / pers.
5 mini entrecoteburgertjes, 5 mini broodjes, 4 soorten sausjes,
sla, tomaat, wortel, augurk, verse ui en bicky uitjes, neetjes kaas 

Bak de hamburgertjes aan tafel op een bakplaat of op de BBQ.  
Stel zelf jullie hamburgerbroodje samen met de bijpassende garnituren en sausjes.

HAMBURGERPARTY

Aangezien wij al onze producten netjes en verzorgd afleveren, zijn wij genoodzaakt voor 
sommige potjes en schalen een kleine waarborg te vragen.Deze ontvangt u uiteraard terug bij 
het terug binnenbrengen in goede staat.

WAARBORGEN



DESSERTEN
 ›  #homemade  chocomousse   € 3,25 / st. 

 › Tiramisu met speculoos € 2,95 / st.

Dessertbuffet is steeds verkrijgbaar vraag er gerust naar.

 › Bord en bestek kan je steeds huren.  € 1,50 / pers.

VERRASSINGSBROOD 
Tijdens de feestdagen beperkt te verkrijgen.

 › Broodjesfestijn € 10,5 / pers. 

 › Een assortiment van 7 witte en bruine, zachte en krokante mini-broodjes belegd  
met fijne vleeswaren en huisbereide salades. Deze worden afgewerkt met groentjes  
en gepresenteerd in daartoe voorziene mandjes. 

 › Supplement gerookte zalm     + €   0,50 / pers.
(1 soort beleg wordt vervangen door zalm) 

 › Deze broodjes zijn ook per stuk te verkrijgen   €   1,50 / st. 

KAASSCHOTEL
 › Kaasschotel    € 16,95 / pers.

verschillende kaassoorten , afgewerkt met een passend  
notenassortiment, vijgenkonfijt, vers fruit en gedroogde vruchten

 › Bijpassende broodsoorten  €   2,60 / pers. 

Feestelijke
afsluiters



KEURSLAGER CLAEYS-EGGERMONT
Wingenestraat 69

9880 Aalter

09 374 09 07

info@claeys-eggermont.be

OPENINGSUREN:
Doorlopend open van 7u00 tot 18u30, woensdag tot 13u00

Zaterdag van 7u30 u tot 18u00
Zondag van 7u30 tot 12u00

Donderdag Gesloten 

Bestel tijdig 
Plaats je bestellingen tijdens het jaar steeds 3 dagen vooraf!  

Liefst in de winkel, of via onze webshop! 

Om u zo goed mogelijk te dienen, vragen wij u vriendelijk om
uiterlijk tot en met maandag 19  en 26 december te bestellen.

Plaats enkel uw bestelling als u zeker bent van het juiste aantal personen en van de gerechten. 
Bij afhaling van uw bestelling tijdens de feestdagen vragen wij u uw bestelbon mee te brengen. 

Openingsuren tijdens de feestdagen
24 dec. en 31 dec. Open van 8u00 tot 16u00. 

25 dec. en 1 jan. Enkel afhalingen  van 10u00 tot 11u00.

Bewaar deze folder, deze gerechten en schotels zijn heel het jaar door verkrijgbaar op bestelling!!

www.claeys-eggermont.be

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

kunnen de vermelde prijzen wijzigen.
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Afbeeldingen in deze folder kunnen afwijken van het product.


