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Welkom

Een spontaan aperitief of een heus feestje? 
Lekker eten en tafelen hoort er bij ons gewoon bij!

Laat u meevoeren langs klassiekers waarmee je altijd goed zit 
of ontdek de nieuwigheden die Slagerij Dugardeyn weer voor 
u in petto heeft. 

Lekkere en afwisselende formules, voor zomer en winter, voor 
kleine momenten of grote eventen. Aan u de keuze! U leest er 
alles over in onze culinaire pockets: Traiteur, Fondue-Gourmet, 
Barbecue en Colli’s. Neem ze gerust mee!

Wij hopen u straks met veel goesting te mogen verwelkomen.

Tot binnenkort,
Ann, Kurt en het Dugardeyn team
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Tapasbord clasic  €16/bord

Porseleinen bord gevuld met:
Fijn gesneden Italiaanse kruidenham - 
Panchetta Margretta - pastrami - 
Salami piccante -olijvenmix -   
een tapenade van oude kaas - ansjovisjes -  
half zongedroogde tomaatjes - grissini

Tapasschotel deluxe   € 10.75 pp

Leisteen met een selectie uit:
Fijn gesneden Italiaanse kruidenham -  
Panchetta Margretta - Lomo Iberico - saltufo  
olijvenmix- een tapenade van oude kaas en 
pesto- grissini- half zongedroogde tomaatjes - 
ansjovisjes - Zuid Afrikaanse peper met zoete 
kaas – gambastaartjes- Pecorino kaas - Salami 
Gourmand Pimienta 

Tapas

Borg per leisteen: € 10
Borg per glas: € 1,5

Borg per bord: € 6
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Tapas Vleesbuff et

• Tomaat met grijze Noordzeegarnalen
• Huisgemaakte beenham met asperges
• Duits gebraad
• Mini kalfsbroodje
• Serrano Legado en meloen
• Gegrild kippenwit
• Pastrami
• Pain d’Ardenne
• Gerookte kalkoenfi let
• Spies van tomaat en mozarella
• Glaasje hoeve ei
• Glaasje gebakken rosbief met kruidenkorst

INCLUSIEF
Groentjes
mixed salade – tomaat – geraspte wortelen
boontjes – knolselder

Aardappelen (max. 2 soorten per bestelling)
keuze uit aardappelsalade – 
aardappelen natuur
frietjes – kroketjes – rijst – pasta
aardappelen in vinaigrette

Saus
tartaar – vinaigrette – cocktailsaus

€ 15,50
p.p.

Borg per glas: € 1,5
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• Tomaat met grijze Noordzeegarnalen
• Gerookte Atlantische zalm
• Gerookte heilbot
• Gegrilde reuzegamba’s
• Een stukje Provençaals gekruide zalmfi let
• Gerookte rivierpaling
• Gebakken roodbaars
• Visterrine
• Glaasje met zalmtartaar
• Glaasje met viscoctail

INCLUSIEF
Groentjes
mixed salade – tomaat – geraspte wortelen
boontjes – knolselder

Aardappelen (max. 2 soorten per bestelling)
keuze uit aardappelsalade – 
aardappelen natuur
frietjes – kroketjes – rijst – pasta
aardappelen in vinaigrette

Saus
tartaar – vinaigrette – cocktailsaus

Visbuff et

€ 23,50
p.p.

Borg per glas: € 1,5
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Vlees- en visbuff et

• Tomaat met grijze Noordzeegarnalen
• Gerookte Atlantische zalm met kruiden
• Gerookte heilbot
• Een stukje Provençaals gekruide zalmfi let
• Gerookte rivierpaling
• Huisgemaakte beenham met asperges
• Gebakken rosbief met kruidenkorst
• Gerookte kalkoenfi let
• Salami Gourmand Pimienta 
• Glaasje hoeve ei
• Glaasje zalmtartaar

INCLUSIEF
Groentjes
mixed salade – tomaat – geraspte wortelen
boontjes – knolselder

Aardappelen (max. 2 soorten per bestelling)
keuze uit aardappelsalade – 
aardappelen natuur
frietjes – kroketjes – rijst – pasta
aardappelen in vinaigrette

Saus
tartaar – vinaigrette – cocktailsaus

€ 18,50
p.p.

Borg per glas: € 1,5
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• Tomaat met grijze Noordzeegarnalen
• Gerookte  Atlantische zalm met kruiden
• Gerookte Heilbot
• Gegrilde reuzegamba’s
• Een stukje Provençaals gekruide zalmfi let
• Gerookte rivierpaling
• Huisgemaakte beenham met asperges
• Serrano legado en meloen
• Artisanale bacon
• Parmasalami
• Spies van tomaat en mozarella
• Glaasje hoeve ei
• Glaasje zalmtartaar

INCLUSIEF
Groentjes
mixed salade – tomaat – geraspte wortelen
boontjes – knolselder

Aardappelen
keuze uit aardappelsalade – 
aardappelen natuur
frietjes – kroketjes – rijst – pasta
aardappelen in vinaigrette

Saus
tartaar – vinaigrette – cocktailsaus

Luxebuff et

€ 20,50
p.p.

Borg per glas: € 1,5
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Kaasschotel

Uitgebreid assortiment van zachte, halfharde
en harde kazen. Aangevuld met een paar
blauwgeaderde kaasjes voor de fi jnproevers.
Wij garneren met vers fruit volgens 
seizoensaanbod, voorzien steeds
garnituren zoals een pesto oliviana ensalada,
konfi jt, mosterd, boter, …

Lekker hierbij is ons kraakvers
broodassortiment €2,30/pp.
Ontdek ons spaans krokant stokbrood,
notenbrood met rozijntjes, pain d’antan mout, 
zachte broodjes – ...

€ 10,20
p.p.Borg per leisteen: € 10
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Een stevige selectie van huisgemaakte 
pasteien, Breydelspek, droge worstjes, 
look- en bloedworst, ouderwetse boeren-
ham huisgerookt, hoofdvlees, bereid ge-
hakt met bieslook, varkenstongetjes, rilette 
du mans, abdijkazen. Dit Breughelbuff et is 
steeds voorzien van augurkjes, zilveruitjes, 
mosterd, smout Duroc d’Olives, boter,…

Lekker hierbij is ons kraakvers
broodassortiment €2,30/pp.
Ontdek ons spaans krokant stokbrood,
notenbrood met rozijntjes, pain d’antan mout, 
zachte broodjes – ...

Stoere Breughel

€ 10,20
p.p.Borg per leisteen: € 10

Borg per glas: € 1,5
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Verrassingsbroodjes

Partybroodje “Eindejaar”
(Beschikbaar tussen 20 dec. en 2 jan.)

7 zachte broodjes per persoon belegd
met vissalade, tonijnsalade, rundspréparé,
gekookte ham, gerookte bacon met
Philadelphia, Parmasalami, Westmalle 
tripel kaas.

Verrassingsbrood Klassiek
(Niet beschikbaar tussen 20 dec. en 2 jan.)

7 zachte broodjes per persoon belegd met 
jonge kaas, artisanale bacon, kippenwit, tonijn-
salade, krabsalade, hespensalade en americain 
préparé.

Verrassingsbrood Deluxe
(Niet beschikbaar tussen 20 dec. en 2 jan.)

7 zachte broodjes per persoon belegd met 
gerookte zalm, Cremeux de Bourgognekaas met 
truff el, krabcocktail, vissalade, Italiaanse 
kruidenham, Spaanse salami en kippenwit.

€ 8,00
p.p.

€ 6,50
p.p.

€ 7,50
p.p.
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• Botercroissants
• Zachte broodjes
• Piccolo
• Chocoladekoek
• Fijne charcuterie en kaas
• Gekookt eitje
• Confituren en boter
• Fruitsap
• Theezakjes
• Chocolade
• Vers fruit
• Hoeve yoghurt
• Cava l’Arboc

Ontbijtmand - Vanaf 2 personen Cadeaubon

€ 22,50
p.p.
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Cadeaubon

Dugardeyn Cadeabon

Voor de mama, schone zus,  gewoon… voor iedereen die houdt van 
lekker eten is de Dugardeyn-cadeaubon steeds verrassend 

interessant. Bestelt u namens een bedrijf?  
Vraag ons om uw factuur. 

Mail uw gegevens door en wij leggen uw cadeaubon 
klaar aan de balie.
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Geschenkmand

Dugardeyn geschenkmand

Hartige mand
Met pesto verde, olijfolie, grissini, 
fl esje cava, ...

Zoete mand
Met ambachtelijke advocaat, 
bloemenhoning, artisanale 
speculoos, koffi  ekan, ...

€ 35,00
/mand
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Hoe kan u veilig bestellen? 

1. Via onze webshop:
• Keuze maken en bevestigen in winkelmandje
• Bestelling is maar ingeboekt wanneer er betaald werd met het Molley betaalsysteem
• Na betaling wordt de bestelbon automatisch per kerende verstuurd naar uw mailadres (check uw SPAM!)
• Bij afhaling steeds een GEPRINTE BESTELBON meebrengen! NIET OP SMARTHPHONES AUB!

2. Kom gerust langs in onze winkel!
De verantwoordelijke noteert graag uw bestelling en geeft snel antwoord op al uw vragen. 
Ook hier krijgt u een geprinte versie van uw bestelbon mee of toegestuurd via mail.

3. Minder veilige methodes:
U kan per telefoon (051/244.246) of per mail bestellen. 
U dient wel steeds over een copy van uw bestelbon te beschikken bij afhaling.

Waarop moet u letten

1. Alle gerechten dienen voor MINSTENS 2 PERSONEN BESTELD te worden en WIJZIGINGEN tijdens de 
EINDEJAARSPERIODE worden slechts TOT 4 DAGEN OP VOORHAND TOEGESTAAN.

2. Controleer ook nog eens rustig uw bestelling in de wagen alvorens u vertrekt, zo bent u zeker van uw stuk 
voor een geslaagd feestje.

Deze feestcataloog vervangt alle voorgaande. Aangezien wij enkel met verse producten werken, 
kan de opgegeven prijs wijzigen. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

Even praktisch
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Wanneer kan uw bestelling afgehaald worden?

Van 09.00 tot 16.00
Warme gerechten Teppan yaki
Menu’s Fondue
Koude hapjes Gourmet
Koude voorgerechten Steengril
Desserts Wok

Van 10.00 tot 16.00
Vers vlees

Van 14.00 tot 16.00
Koude schotels

Van 13.00 tot 16.00
Tappasschotel

Breugel
Fijnproeversbuffet

Kaasschotels
Van 15.00 tot 16.00
Verrassingsbrood

Kalkoenen gebakken

Vanaf 09.00 tot 12.00
Warme gerechten

Menu’s
Koude hapjes

Koude voorgerechten
Desserts

Teppan yaki
Fondue
Gourmet
Steengrill

Wok
Vers vlees

Koude schotels
Tappasschotel

Breugel
Fijnproeversbuffet

Kaasschotels
Vanaf 11.00 tot 12.00

Verrassingsbrood
Kalkoenen gebakken

Kerstavond en Oudejaarsavond Kerstdag en nieuwjaar
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Hoe ontvangt u snel de waarborg terug?

Wij voorzien een afzetdepot in onze linkergarage op:

dinsdag 26 december
van 9u tot 17u

vrijdag 5 januari
van 9u tot 17u

Gelieve deze dagen te respecteren aub. Terugbetaling 
gebeurt enkel met kasetiket 
en bij teruggave van afgewassen goederen in zijn oor-
spronkelijke staat.
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Openingsuren feestdagen

Vrijdag 22 december 2017 08.00 - 18.30 Maandag 1 januari 2018 09.00 - 12.00

Zaterdag 23 december 2017 08.00 - 18.30 Dinsdag 2 januari 2018 Gesloten

Zondag 24 december 2017 09.00 - 16.00 Woensdag 3 januari 2018 Gesloten

Maandag 25 december 2017 09.00 - 12.00 Donderdag 4 januari 2018 Gesloten

Dinsdag 26 december 2017 08.00 - 18.30

Woensdag 27 december 2017 08.00 - 18.30

Donderdag 28 december 2017 Gesloten

Vrijdag 29 december 2017 08.00 - 18.30

Zaterdag 30 december 2017 08.00 - 18.30

Zondag 31 december 2017 09.00 - 16.00

We zijn het hele jaar open (ook op zondag) van 08.00 tot 18.30. 
Sluitingsdag op donderdag. Feestdagen van 08.00 tot 12.00
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shop 24/24 online op www.slagerijdugardeyn.beBEL OP
051 24 42 46


