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In deze folder stellen wij u graag ons
eindejaarsassortiment van de komende feestdagen voor.
We hebben gekozen voor een beperkt aanbod, zodat
we u ten volle kunnen bedienen. Al onze bereidingen
worden met de zuiverste en beste grondstoffen
klaargemaakt.
Bij ons mag u zeker zijn van dagverse schotels en
producten!

Soepen 
Tomatenroomsoep met balletjes 
Fijne Aspergeroomsoep 
Bisque van kreeft 

(per liter)
€ 5.00/l
€ 6.50/l
€ 8.50/l

Aperitiefhapjes
KOUDE HAPJES
Trio hapjes 
Aperitief Tapasschotel 

€ 7.80/3 glaasjes
(zie koude schotels)

WARME HAPJES

BESTELLEN
KERST: ten laatste zondag 19/12 (14u)
OUDJAAR/ NIEUWJAAR: ten laatste zondag 26/12 (14u)
GEEN BESTELLINGEN VIA MESSENGER OF SMS.
Bestellingen geplaatst na 19/12 en 26/12 kunnen we niet garanderen.
Aanbod en prijzen uit onze vorige folders zijn niet meer geldig.
Gelieve er rekening mee te houden dat er waarborgen worden gevraagd.
Schotels en gehuurde materialen dienen proper en spoedig teruggebracht te worden.

OVENHAPJES

Mini worstenbroodje 
Mini-Pizza’s 
-

Zakouskis met kaas 
met ham 
met garnaal 
met vol-au-vent 

Assortiment ovenhapjes (12st) 
Gebakken aperoboutjes 

€ 0.90/st
€ 0.90/st
€ 0.80/st
€ 0.80/st
€ 1.00/st
€ 0.85/st
€ 10.00
€ 0.85/st

FRITUURHAPJES

Mini kaaskroketjes 
Mini garnaalkroketjes 
Mini-loempia’s 

€ 0.50/st
€ 0.95/st
€ 0.75/st

ZELF AAN DE SLAG ?

Aardappelgarnituren:
Verse aardappelkroketten 

Ga je graag zelf aan de slag in de keuken, dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Wij hebben voor u een uitgebreid assortiment van heerlijk vers vlees speciaal voor u
geselecteerd. Zowel runds-, kalfs- en varkensvlees worden door ons team uitgekozen en
versneden om u de beste kwaliteit te bieden. Ook voor wild bent u bij ons aan het juiste adres!

€ 0.30/st

Aardappelgratin 

€ 8.75/kg

Verse aardappelpuree 

€ 6.50/kg

Verse voorgebakken frietjes 

€ 2.44/kg

Verse kaaskroketten 

€ 1.65/st

Verse garnaalkroketten 

€ 2.75/st

Sauzen
Champignonsaus 

€ 9.00/l

Peperroomsaus 

€ 9.00/l

Provençaalse saus 

€ 9.00/l

Mosterd/honingsaus 	

€ 9.00/l

Vers vlees 
Voor deze artikelen gelden dagprijzen, vraag naar de prijs bij bestelling.

BELGISCH WIT-BLAUW RUNDSVLEES
-

Runderhaas
Filet Entrecôte (Dunne lende)
Côte à l’os
Entrecôte Dry Aged
Rosbief
Tournedos

BUITENLANDS RUNDSVLEES
- Limousin
- Hereford
- Aberdeen Black Angus

INLANDS VARKENSVLEES

Met smaak en passie, daar gaan we voor!

(op bestelling, graag 5 dagen vooraf)

-

Varkensgebraad
Varkenskroontje
Varkenshaasjes
Varkenswangetjes
Gemarineerd varkenshaasje
Varkensgebraad “Migonette”
Orloffgebraad

KALFVLEES
-

Kalfsgebraad
Kalfshaasje
Kalfsfricassee
Kalfszwezeriken

WILD & GEVOGELTE
-

Kip, Soepkippen, kipversnijdingen
Parelhoen
Kwartel
Opgevulde kalkoen/kalkoenfilet
Konijn
Eendenfilet
Hazenrug
Everzwijn (gebraad, ragout)
Hertenvlees (filet, ragout)
Fazant

LAMSVLEES
-

Lamskroon
Lamsbout
Lamszadel
Lamskoteletjes

Koude schotels
TAPASPLANK MANEKEN 

€ 25.50/plank

GEMENGDE KAAS EN
CHARCUTERIESCHOTEL 

VISSCHOTEL 

Plank met fijn gesneden vleeswaren en kazen, o.a.
- Serrano
- Italiaanse salami
- Pastrami
- Lomo,…
- Gegarneerd met olijven, Tapenade, Grissini’s, …

-

Als maaltijd voor 4 personen, als hapje bij het aperitief
voor 6 personen.

Kaasplank als hoofdmaaltijd (±250gr) 
Kaasplank als nagerecht (±150gr) 

€ 12.50/pers
€ 7.50/pers

LUXE TAPASPLANK 

KOUD BUFFET DELUXE 

€ 25.95/pers

€ 35.50/plank

Plank met fijn gesneden vleeswaren en kazen, o.a.
- Serrano
- Italiaanse salami
- Pastrami
- Lomo, …
- Fleur de Camembert, …
- Gegarneerd met olijven, Tapenade, Grissini’s,
Als maaltijd voor 4 personen, als hapje bij het aperitief
voor 8 personen.

CHARCUTERIESCHOTEL 

€ 10.00/pers

€ 11.50/pers

Verschillende soorten fijne vleeswaren
Zelfbereide salades
Fijne kazen
Gegarneerd met vers fruit

- Tomaat gevuld met grijze garnalen
- Gevulde eitjes
-

Gebakken kipfilet
Perzik met tonijn
Superano met meloen
Ambachtelijke gekookte ham
Gebakken rosbief en varkensgebraad
Gepocheerde zalm
Scampi
Gerookte zalm en heilbot
Aangepaste sausjes en groentenassortiment
Aardappel- en Pastasalade
Broodjes

-

€ 16.50/pers

Gepocheerde zalm
Tomaat gevuld met grijze garnalen
Perzik met tonijn
Scampi
Gevuld eitje
Aangepaste sausjes en groentenassortiment
Aardappelsla – Pastasla
Broodjes

VISSCHOTEL DELUXE 
-

€ 26.00/pers

Gepocheerde zalm
Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Gerookte Forelfilet
Makreel
Tomaat gevuld met grijze garnalen
Perzik met tonijn
Scampi
Gevuld eitje
Aangepaste sausjes en groentenassortiment
Aardappelsla – Pastasla
Broodjes

- Verschillende soorten fijne vleeswaren
- Zelfbereide salades
- Gegarneerd met vers fruit

Uw gasten zijn goud waard

GEZELLIG TAFELEN
Fondue

Gourmet en steengrill

(± 400gr/pers)

STANDAARD

STANDAARD

FEESTGOURMET

€ 9.95/pers

€ 10.95/pers

€ 17.35/pers

Blokjes van rund, varken en kip,

Pepersteak van Belgisch Wit-blauw,

Parelhoenfilet, Everzwijnfilet, ree filet,

chipolata en vleesballetjes

varkensmignonnette, filet van kip,

kalfsoester, kalkoensteak,

varken- en kipsaté, cordon-bleu, chipolata,

steak van Limousin, kwarteleitje

+ Supplement balletjes 250gr – €4,75/st

hamburgertje en een kwarteleitje met
gerookt spek

KIDS-FONDUE

SPECIALE

KIDS-GOURMET

€ 4.50/pers

€ 12.95/pers

€ 5.50/pers

Kippenblokjes,

Steak van Limousin, Varkenshaasje van de

Hamburgertje,

worstjes en

chef, koteletje van Zeelands Lamsvlees,

chipolata worstje,

vleesballetjes

kalfsoester, gyros, gemarineerde

kipfiletje en varkenssaté

kalkoenrollade, scampi, gemarineerde
zalmfilet, gratin aardappeltjes en een
kwarteleitje met gerookt spek

Bestel tijdig uw producten en geniet van een heerlijk feestmenu!

Teppan yaki

STANDAARD
€ 13.95/pers
Rundslapje van Belgische Wit-blauw,
varkenslapje, spiesje van kip,
lamskotelet, kipfilet,
kalkoenrollade (gemarineerd in
verschillende marinades),
chipolata, kwarteleitje
met gerookt spek
en gemarineerde zalmfilet

Gerechten om
op te warmen

Slagersbox 
(zonder garnituur)

Varkenswangen met Kriekbier en peperkoek
Stoofpotje van ree en Porto
Kalfsblanquette
Vol-au-vent
Stoofvlees
Gevulde appeltjes met veenbessen

Groentenschotel 
-

€ 4.75/pers

PITTA PARTY 

(min 4 personen)

€15,00/pers

Samengesteld pakket met:
- Pittavlees van Kip-, Runds- en Varkensvlees
- Groentenassortiment
- Broodjes
- Sauzen

HAMBURGER PARTY 

€15,00/pers

Samengesteld pakket met:
- Verschillende soorten hamburgers
- Groentjes
- Kaas
- Sausen
- Broodjes

Groetenassortiment
Aardappelsalade
Pastasalade
3 Soorten sausjes
Hotelbroodjes

We raden het gebruik van een TeppanYaki-plaat aan, voor het
bakken van het pittavlees en hamburgers.

Huisbereide
koude sausen
Gourmet-, fondue en
teppan yaki toestellen
zijn gratis te gebruiken
(waarborg €30,00)

-

Looksaus
Cocktailsaus
Tartaarsaus
Bearnaisesaus

€ 8.00/kg

Nancy, Rudy, Merel en Wis en hun hele
team wensen iedereen prettige feestdagen
en een voorspoedig 2022!
2022 wordt een speciaal jaar, een jaar vol
grote veranderingen, we hopen dat u
samen met ons mee in dit avontuur stapt.

10 jaar passie en ambacht
“Nothing brings people together like good food”

WWW.KLASSESLAGER.BE

Wij wensen u alvast prettige feestdagen
en een fantastisch en gezond 2022
OPENINGSUREN/AFHALEN

Maandag en dinsdag 20-21/12 en 27-28/12 GESLOTEN
Woensdag en donderdag 22-23/12 en 29-30/12 open van 8u tot 18u30
Vrijdag 24/12 en 31/12

open van 8u tot 12u, afhaal schotels van 14u tot 17u

Zaterdag 25/12 en 1/1 GESLOTEN, bestelling afhalen tussen 10u30 en 12u
Zondag 26/12

open vanaf 9u tot 12u

Zondag 2/1 tot en met donderdag 6/1 GESLOTEN

VOOR IEDER WAT WILS! MET PASSIE BEREID!

Opwijksestraat 189-214 - 9280 Lebbeke
052 / 35 52 30 - www.slagerij-saerens.be
Like ons op facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes!
#klasseslager #uwklasseslageruwfeestpartner
De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend en dienen enkel ter illustratie. Prijzen onder voorbehoud van drukfouten. Deze uitgave vervangt alle vorige.
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