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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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Geen zin om de hele avond in de keuken te koken?
Ontdek Dugardeyn Salontafelen!

Een 8-gangenmenu te serveren
aan uw salontafel! Gezellig, geen
keukenstress en lekker voldoende.

De menu is voorzien van opeenvolgende
gastronomische kleine gerechtjes in
trendy en cosy porselein.

Deze dienen enkel 10 min opgewarmd te
worden in een hete luchtoven aan 160°C.

Voorzie aan uw tafel
een onderbordje en een klein vorkje, 
eventueel een inox schotel om gemakkelijk 
te kunnen opdienen.

Borgprijs
€ 22/pp porselein 
€ 3/isomobox

Opwarmen
in een hete luchtoven van 160°, 
telkens circa 10 min
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Soepjes pp: 

• Kreeftensoepje met bladerdeeg
• Aspergeroomsoepje met bladerdeeg

Voorgerecht pp: 

• Roodbaars in chablissausje
• Pasta scampi

Hoofdgerecht pp: 

• Jachtstoofpotje met shiitake, witloof 
  en worteltjes
• Hertenhaasje in wildsaus en zijn garnituur
• Varkenshaasje met pastrami en 
  Philadelphia

Aardappelen pp: 

• Gratindauphinois
• Opgevulde charlotteaardappel
  met kruidenpuree
• Gebakken mini aardappeltjes

Dessert: 

• Kuipje chocolademousse
• Mini crème brûléé
• Verse fruitsalade
• Gebakje carré framboos
• Gebakje forêt blanche
• Gebakje mokka savoureux

Salontafelen Menu (vanaf 4 personen - van 15 oktober tot 30 april)

€32,00
p.p.
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Salontafelen Menu (vanaf 4 personen - van 15 oktober tot 30 april)
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Suggestiemenu 1 (vanaf 2 personen - van 15 oktober tot 1 maart)

Kreeftensoep

Zacht gegaarde zeewolffi  let
met chablissausje

Hertenhaasje met een
fi ne champagnesaus

Groentengarnituur 
ovenklaar hartig

Kroketjes

Creatief dessertbord

Het voorgerecht wordt in porselein meegegeven
Borg porselein: € 9/pp per menu – € 7/bak

Opwarmen: al deze gerechten opwarmen in een
hete luchtoven van 180°C, telkens circa 20 min

Suggestiemenu 2  (vanaf 2 personen - gans het jaar)

€35,00
p.p.
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Suggestiemenu 1 (vanaf 2 personen - van 15 oktober tot 1 maart) Suggestiemenu 2  (vanaf 2 personen - gans het jaar)

Aspergecrèmesoep

Duo van gebakken roodbaars
en tongfi let, zeekraal en venkel

in een licht kreeftensausje

Kruidenhammetje met
Rodenbach

Groentengarnituur ovenklaar hartig

Verse kroketjes

Crème brûlée

€22,00
p.p.
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Family Menu (enkel tussen 20 december en 31 januari)

Een leuke formule voor 
groepen vanaf 15 personen.

• Aspergecrèmesoep
• Ardeens gebraad in jachtsaus
• Kroketjes
• Groentenpannetje
• Chocomousse van het huis

Gebakken kerstkalkoen

€12,50
p.p.
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Family Menu (enkel tussen 20 december en 31 januari) Gebakken kerstkalkoen

Uitgebeend en opgevuld met feestelijke 
vulling van kalkoen, pistachenoten, been-

ham en truff el, licht geparfumeerd met 
Grand Marnier

Tussen 3,5 kg en 4 kg

€49,50
/stuk
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Tapas

Om uw gasten feestelijk te ontvangen stellen 
wij u onze
huiscava voor: Cava L’arboc brut.
Deze Catalaanse champagne proeft lekker 
strak in de mond, en heeft een milde afdronk 
gedragen door aroma’s van groene
appel en citrus. Een cava die blijft plezieren

€ 10,50/flesBorg per leisteen: € 10
Borg per glas: € 1,5
Borg per bord: € 6

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  olijven-
mix- een tapenade van oude kaas en pesto- grissini- half 
zongedroogde tomaatjes - ansjovisjes - Zuid Afrikaanse 
peper met zoete kaas – gambastaartjes- Pecorino kaas - 
Salami Gourmand Pimienta 
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Tapas
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Koude hapjes

Creatieve glaasjes
• glaasje gevuld met haring met curry en appel
• glaasje gevuld met gerookte eendenborst met foie gras en uienkonfi jt
• glaasje gevuld met tartaar van Noorse zalm met dille
• glaasje gevuld met grijze garnalen, ei en kerstomaat

Mousse glaasjes
• 1 mousse van gerookte Noorse vis
• 1 mousse van Pastrami
• 1 mousse met gegrilde beenham
• 1 mousse met Ibericoham

Dipgroentjes
• Wortelstaafjes
• Bloemkoolroosjes
• Komkommerblokjes
• Kerstomaatjes
• Dipsausje

€6,00
/ doos

€6,00
/ doos

€6,50
/ doos

Warme hapjes
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Koude hapjes Warme hapjes

Assortiment ovenhapjes (doosje 20 stuks)
• Bouché vol au vent
• Bouché vis
• Mini kaasrol
• Kippenboutjes

Zeeuwse oesters (doosje 10 stuks)
• Gegratineerd met roomsausje
• Rauw, gekruid met citroen en zeezout

Bladerdeegpizza
8 mini pizza’s gevuld met tomaat, 
mozarella, ham en champignons

Bladerdeegrolletjes
8 krokante bladerdeegrolletjes 
met Noorse zalm en cornfl akes

Borrelbroodje ´nieuw´
Heerlijk plukbroodje met kruiden-
boter en kaas 15

€10,00
/ doos

€19,00
/ doos

€9,60
/ doos

€9,60
/ doos

€3,20
/broodje
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Feestelijke soepen

€ 2,95/l  Aspergecrèmesoep

€ 2,95/l  Tomatensoep

€ 2,95/l  Pompoensoep (seizoen)

€ 4,90/l  Kreeftensoep

€ 4,00/l  Boschampignonsoep

• 4 à 5 borden worden gevuld  
met 1 liter soep

Tip: vul onze soepen in kleine  
kommetjes als apertief

Koude voorgerechten
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Feestelijke soepen Koude voorgerechten

Carpaccio van rundfi let
Eerste keus rundsfi let – parmezaan-
schilfers – rucola – tapenade

VitelloTonato
Fijn rosé gebraden kalfsvlees sausje op 
basis van tonijn – rucola
ansjovis – kappertjes – olijfjes – grissini

Handsaemse foie
Handsaemse foie toast – twee konfi jten

Garnaalcocktail klassiek
Tomaat gevuld met grijze garnalen 
- gekookt eitje - eikenbladsla – 
verse cocktail

€7,50
p.p.

 € 7,50
p.p.

€7,50
p.p.

€ 7,50
p.p.
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Warme voorgerechten

€8,50/pp  Duo van gebakken roodbaars en tongfilet,
 zeekraal en venkel in een licht kreeftensausje

€11,00/pp  Zachtgegaarde zeewolffilet met
 gesauteerde prei in chablissausje

€6,50/pp  Romig vispannetje met grijze garnaaltjes

€6,50/pp  Sint-Jacobsschelp royale

€6,50/pp  Zeetongreepjes in kreeftensausje

€7,50/pp  Provençaals gekruid zalmfiletje in bearnaise

€7,50/pp  Scampi’s diabolique

€7,50 Garnaalkroket met garnituur 
 2 stuks

€ 5,50 Kaaskroket met garnituur
 2 stuks

Alle warme voorgerechten worden in
porselein meegegeven

Borg porselein:€3/schaal –€7/bak

Opwarmen: in een hete luchtoven van 180°C
telkens circa 20 min
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Warme voorgerechten

Alle warme voorgerechten worden in
porselein meegegeven

Borg porselein:€3/schaal –€7/bak

Opwarmen: in een hete luchtoven van 180°C
telkens circa 20 min
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Feestelijke wildgerechten

€16,50/pp  Hertenhaasje met een fine champagnesaus (15 okt-15 feb)
 Filet pur van hert in een wildroomsaus met cognac

€11,20/pp  Fazant à la Brabançonne (15 okt-15 feb)
 Borstfilet in wildsaus afgewerkt met witloof

€11,20/pp  Everzwijnfilet (15 okt-15 feb)
 Filetgebraad van wild zwijn met boschampignons

€12,50/pp  Hazenrug ‘grand veneurs’ (15 okt-15 feb)
 Hazenrugfilet met wildroomsaus en veenbessen

€11,20/pp  Jachtstoofpotje (15 okt-15 feb)
 Jachtstoofpotje Hertenfiletgebraad, fazantenfilet en
 everzwijnfilet sappig gebraden met shiitake, zilverui,
 gerookt spek, jonge worteltjes en witloof

Alle wildgerechten worden in een
ovenschaal meegegeven

• Borg porselein:€3/pp

Opwarmen: telkens in een hete luchtoven van 
160°C, circa 20 min, rood vlees mag een kern 
van 40° hebben, wit vlees een kern van 60°
Een kerntemperatuurmeter is steeds handig
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Feestelijke wildgerechten

Alle wildgerechten worden in een
ovenschaal meegegeven

• Borg porselein:€3/pp

Opwarmen: telkens in een hete luchtoven van 
160°C, circa 20 min, rood vlees mag een kern 
van 40° hebben, wit vlees een kern van 60°
Een kerntemperatuurmeter is steeds handig
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Hoofdgerechten

€8,50/pp   Parelhoenfilet in druivenroomsaus
€7,80/pp   Ardeens gebraad in jachtsaus
€8,50/pp   Roeselaars gebraad met oesterzwammen
€8,50/pp   Varkens-orloff archiduc
€8,50/pp   Kruidenhammetje met Rodenbach
€8,50/pp   Varkenswangetjes van de chef
€8,50/pp   Opgevuld varkenshaasje met pastrami en Philadelphia
€8,50/pp   Kalkoen-orloffgebraad met romig sausje van het huis
€7,80/pp   Kalkoenfiletgebraad in champignonsaus of pepersaus
€8,50/pp   Kalkoensteak in roze pepersaus of champignonsaus

€17,50/pp   Zachtgegaarde zeewolffilet in chablissausje
€10,50/pp   Romig vispannetje met grijze garnaaltjes
€10,50/pp   Zeetongrolletjes in kreeftensausje
€12,50/pp   Provençaals gekruid zalmfiletje met bearnaise
€12,50/pp   Scampi’s diabolique
€10,50/pp   Vegetarische roulade met aubergines

€7,80/pp   Kalkoenhaasje met bruine fond
  (gluten-, en lactosevrij)
€17,50/pp   Zachtgegaarde zeewolf met vissaus van de chef
  (gluten-, en lactosevrij) 
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Hoofdgerechten

Alle hoofdgerechten worden in een ovenschaal 
meegegeven

• Borg:geen

Opwarmen: telkens in een hete luchtoven van 
160°C, circa 20 min, rood vlees mag een kern 
van 40° hebben, wit vlees een kern van 60°
Een kerntemperatuurmeter is steeds handig
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Groentengarnituur ovenklaar hartig (vlees)

boontjes met spek
gepersilleerde worteltjes
gekarameliseerd witloof
knolselderpuree
broccoliroosjes

Inclusief aardappelen naar keuze:
Kroketjes - frietjes - tuinkruidenpuree  
gratin dauphinois - natuuraardappelen 
nieuwe gebakken aardappeltjes in kruidenboter 
opgevulde aardappel met tuinkruidenpuree

Inclusief saus volgens gekozen gerecht

€4,50
p.p.

Groentengarnituur ovenklaar zoet (wild)
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Groentengarnituur ovenklaar hartig (vlees)

appeltje in veenbessensaus
peertje in veenbessensaus
gekarameliseerd witloof
gepersilleerde worteltjes

Inclusief aardappelen naar keuze:
Kroketjes – frietjes – tuinkruidenpuree 
gratin dauphinois
natuuraardappelen – nieuwe gebakken 
aardappeltjes in kruidenboter 
opgevulde aardappel met tuinkruidenpuree

Inclusief saus volgens gekozen gerecht

Groentengarnituur ovenklaar zoet (wild)

€4,50
p.p.
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Aardappelideetjes

€4/doos  Verse aardappelkroketjes 20 stuks

€3,10/kg  Verse voorgebakken frietjes

€9,50/kg  Gratin dauphinois

€7/kg  Nieuwe aardappelen gebakken 
 in kruidenboter

€8,50/kg  Aardappel opgevuld met puree 
 van tuinkruiden

€7,50/kg  Puree van knolselder

€8,50/lit  Sauzen
 Fine champagnesaus 
 jachtsaus 
 champignonsaus
 pepersaus 
 roze pepersaus

Dessert van het huis
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Aardappelideetjes

Crème brûlée  € 3,50/stuk
aanmaakkit bijgeleverd,  
geen brander nodig!

Chocolademousse   € 3,00/stuk 
van het huis  

Artisanale tiramisu  € 4,00/stuk

Creatief dessertbord  € 8,50/bord
Assortiment mini gebakjes:   
mokka savoureux, carré 
framboos, forêt blanche,  
mini boules de Berlin, 
Callebaut chocolademousse, 
vers fruit.

Artisanale doos   € 11,80/doos 
met dessertkoekjes 
voor bij uw verwenkoffie

Dessert van het huis
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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



30

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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shop 24/24 online op www.slagerijdugardeyn.beBEL OP
051 24 42 46


