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Fondue - Gourmet - Wok - Teppanyaki
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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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Fondue (klassiek - 400g)

• Rumsteak
• Kalkoenhaasje
• Varkensfi let
• Kippenfi let
• 4 soorten balletjes
• Spekvogeltjes
• Mini chipolataworstjes

Voor de kinderen:
• Fondueballetjes

€6,80
p.p.

€8,50
/kg

Fondue de luxe  (400g)
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Fondue (klassiek - 400g)

• Scampi met kruiden
• Koteletje van lamskroon
• Breydelblokje
• Chateaubriand
• Varkensfi let
• Kalkoenhaasje
• Kippenfi let
• Spekvogeltjes
• 4 soorten balletjes 
• Mini chipolataworstjes

Fondue de luxe  (400g)

€9,90
p.p.
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Gemarineerde fondue

• Kalfsfi let gemarineerd
• Chateaubriand gemarineerd
• Kippenhaasje gemarineerd
• Kalkoenhaasje gemarineerd
• Scampi met groene kruiden
• Scampi rode peper
• Zalmpje met spek
• Rundsteak met curry
• Toscaanse balletjes
• Mini worstjes

€12,00
p.p.

Feestfondue (vanaf 15 oktober tot en met 1 maart)
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Gemarineerde fondue

• Fazantenfi let
• Everzwijnfi let
• Hertenkalffi  let
• Eendenborstfi let
• Koteletje van lamskroon
• Chateau briand
• Ardeens ribstukje
• Spekvogeltje
• Toscaanse balletjes
• Mini worstjes
• Scampi met kruiden
• Kalkoenhaasje

Feestfondue (vanaf 15 oktober tot en met 1 maart)

€13,90
p.p.



8

Gourmet klassiek

• Rumsteak met kruidenboter
• Ardense fi let
• Kalkoenhaasje
• Kaashamburgertje
• Koteletje van lamskroon
• Rundshamburgertje
• Cordon bleu
• Varkenslapje
• Kippenschnitsel
• Mini worstjes

€8,00
p.p.

Gourmet de luxe
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Gourmet klassiek

• Chateau briand
• Pepersteak
• Koteletje van lamskroon
• Kippensaté
• Kippenschnitzel
• Rundshamburgertje
• Kaashamburgertje
• Chipolata
• Kalkoenhaasje
• Ardens fi letje
• Scampi groene kruiden
• Zalmhaasje
• Spekvogeltje
• Scampi pikant

Gourmet de luxe

€11,00
p.p.
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Feest gourmet (vanaf 15 oktober tot en met 1 maart)

• Fazantenfi let
• Everzwijnfi let
• Hertenkalffi  let
• Rundsfi let
• Kalkoenfi let
• Kippenfi let
• Varkenshaasje
• Scampi groene kruiden
• Scampi pikant
• Zalmhaasje
• Kippensaté
• Cordon bleu
• Rundshamburgertje
• Kaashamburgertje
• Mini worstjes

€15,00
p.p.

Steengrill
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Feest gourmet (vanaf 15 oktober tot en met 1 maart)

• Chateau briand
• Pepersteak
• Koteletje van lamskroon
• Kippensaté
• Kippenschnitzel
• Rundshamburgertje
• Kaashamburgertje
• Chipolata
• Kalkoenhaasje
• Ardens fi letje
• Scampi groene kruiden
• Zalmhaasje
• Spekvogeltje
• Scampi pikant

Steengrill

€10,00
p.p.
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• Wokken met kippenreepjes, 
  broccoli en wortel
• Wokken met scampi’s, 
  mangetout en kerstomaatjes
• Wokken met rundsfi let, 
  sojascheutjes en champignons
• Wokken met kalfssteak, 
  aubergines en boontjes

Hierbij inbegrepen
Japanse mie, krielaardappelen, 
tagliatelli en rijst als garnituur. 
Saus Provençale, Oosterse curry
en zoetzure saus. 
Alsook nog aanvullend
wat salademix!

€12,00
p.p.

Teppanyaki (vanaf 4 personen)Wokken (vanaf 4 personen)
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•Chateaubriand met kruidenboter
• Koteletje van lamskroon
• Frans mosterdhaasje
• Spaans varkensspiesje
• Scampi met groene kruiden
• Zalmpapillotte
• Coquille
• Kalkoenspiesje
• Mini kippensate
• Mini worstjes

Hierbij inbegrepen
Groentjes: krokante bakgroentjes, 
groentenpapillotte en Zuiderse salade

Sausjes: Provençale, Oosterse kerrysaus
en zoetzure saus

Aardappelen: krielbrochet, 
rijst en Japanse mie

€17,50
p.p.

Teppanyaki (vanaf 4 personen)Wokken (vanaf 4 personen)
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• Groentjes: 
Jonge sla, tomaat, boontjes,
worteltjes, knolseldersalade

• Aardappelideetjes: 
pasta, aardappelsalade,
gebakken aardappeltjes, gekookte
aardappelen, frietjes, kroketjes,…

• Sausjes: 
provençale – cocktail – tartaar

€3,00
p.p.

Groenten hartig ovenklaarGroentenschotel compleet
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• Groentjes:
Boontjes met spek , gepersilleerde
worteltjes, gekaramelliseerd witloof,
knolselderpuree, broccoliroosje

• Aardappelideetjes: 
gebakken aardappeltjes in
kruidenboter, gekookte aardappelen, 
frietjes, kroketjes, gratin dauphinois…

• Sausjes: 
champignonsaus – pepersaus

€4,50
p.p.

Groenten hartig ovenklaarGroentenschotel compleet
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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

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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BEL OP
051 24 42 46

shop 24/24 online op www.slagerijdugardeyn.be


