
TAFELPARTY

Familiebuffet (vanaf 4p.)
- Vleesschotel: rosbief,ambachtelijke ham met
asperge, Gandaham met zuiderse meloen,
ambachtelijk vleesbrood en kippenboutje.

- Visschotel: opgevulde tomaat met grijze
noordzeegarnalen, gekookte zalmfilet, rolletje
tongfilet, gerookte heilbot, gevuld eitje en
lagoustine.

€ 21,60/pp.

Koude groentjes en koude sausjes inbegrepen.
Kaasschotel
- als hoofdgerecht:
Assortiment van mooi gerijpte kazen afgewerkt
met fruit,
notenmengeling, dadels en vijgen. (300gr/pp.)

- als dessert:
Assortiment van mooi gerijpte kazen afgewerkt
met fruit,
notenmengeling, dadels en vijgen. (200gr/pp.)

€ 12,50/pp.

€ 9,50/pp.

Wij besteden graag de nodige zorg aan
uw bestelling. Bestel daarom tijdig!

De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend en dienen enkel ter illustratie. Prijzen onder
voorbehoud van drukfouten. Deze uitgave vervangt alle vorige.

Timmerman-ryckaert@hotmail.com
www.slagerijtimmerman-ryckaert.com

MET SMAKELIJKE GROET

Gevarieerde vleesschotel (vanaf 4p.)
Ambachtelijke ham met asperge, gebakken
kippenboutje, rosbief, vleesbrood, salami,
Gandaham met meloen, kippenwit met
tuinkruiden, kalkoenfilet,half eitje en
vleessalade.
Koude groentjes en koude sausjes inbegrepen.

€ 14,50/pp.

Breughel schotel (vanaf 4p.)

Generaal lemanlaan 127 - 8310 Assebroek
- Tel. 050/36 17 65

Gandaham met meloen, pastei van het huis,
hoofdvlees, kippenboutje, gehakt, bloedworst,
droge worst, vleesbrood, ham met asperge,
kaasblokjes, vark.tong in vinaigrette en
zilveruitjes.

Koude groentjes en koude sausjes inbegrepen.
€ 14,90/pp.

Vlees- en visschotel (vanaf 4p.)
Kippenboutje, rosbief, ham met asperge,
Gandaham met meloen, kippenwit met
tuinkruiden, vleesbrood, opgevulde tomaat
met grijze noordzeegarnalen, zalmfilet, rolletje
tongfilet, krabslalade en een gevuld eitje.

Koude groentjes en koude sausjes inbegrepen.
€ 17,90/pp.

Verrassingsbrood
Een assortiment van tafel-pistolets gevuld met
fijne vleewaren, salades, visspecialiteiten, kaas
en diverse groentjes in een mand. (voorzien 6
broodjes per persoon) € 1,25/st.Pro
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BESTEL TIJDIG!

APERITIEF HAPJES

Koude hapjes

Warme hapjes

Warme voorgerechten

Koude voorgerechten

- Carpaccio van rund
- Carpaccio van kip
- Tapas schotel (vanaf 4p)
- Vlaamse aperitiefplank (vanaf 4p)

- Kaasballetjes
- Garnaalkroketjes
- Apero kippenduimpje
- Bladerdeeg hapjes (12st.)
(zalm, hesp, kaas)

- Carpaccio van rund
- Carpaccio van kip
- Serrano ham met meloen
- Tomate crevette

- Tagliatelli met scampi
- Vispannetje de luxe
- Garnaalkroketten
- Sint Jacobsschelp

€ 1,50/ st.
€ 1,50/ st.
€ 9,00/ pp.
€ 5,50/ pp.

€ 0,80/ st.
€ 1,00/ st.
€ 0,75/ st.
€ 10,20/ st.

€ 8,00/ pp.
€ 7,50/ pp.
€ 8,00/ pp.
€ 9,00/ pp.

€ 7,50/ pp.
€ 8,90/ pp.
€ 3,50/ st.
€ 8,90/ st.

TAFELPARTY
Fondue van het huis

€11.00/pers.

een samengestelde en mooi gegarneerde
feestschotel met runds,kalfs,varkensvlees,
kipfilet,kalkoenhaasje en assortiment
fondueballetjes.

Degustatie fondue
wij bieden u een extra gegarneerde
feestschotel met het malste vlees van kalfs
en rundsvlees, gemarineerd vark.haasje,
vinkje van gerookt spek met kruidengehakt,
assortiment fondueballetjes en het fijnste van
kip en kalkoenfilet.

Gourmet van het huis

Kindergourmet

feestelijke schotel met
gyros,kalkoenhaasje,biefstukje van het wit-
blauw ras, hamburger, chipolata, gepaneerd
vark.lapje, brochetje, lamskotelet, kalfssauté
en eitje.

€11.50/pers.Gourmet "speciale"
feestelijke schotel met gyros,
kalkoenhaasje met appel, biefstuk van het
wit-blauw ras, hamburger, chipolata,
brochetje van kip, cordon bleu,
lamskotelet, kalfssauté,
3 gekruide scampi's.

chipolata worstje, hamburger, kippenfilet en
kaasburgertje

€9.50/pers.

€9.00/pers.

€5.00/pers.

*** Teppanyaki ***
bakken op een japanse plaat

€15.00/pers.

luxe schotel bestaande uit assortiment
vlees- en visgerechten.
gemarineerde scampi's, coquilles, zalmfilet,
biefstuk van het wit-blauw ras,
gemarineerde kippenfilet, gekruid worstje,
kalkoenhaasje, gemengd brochetje.

huur teppanyaki toestel : €5.00/ toestel
waarborg : € 20.00/toestel

SCHOTELS ZIJN TE COMBINEREN MET

koude groentjes:
salade exotique met rijst,geraspte
wortelen,sla-mix,tomaten,bloemkool en
boontjes

€3.50/pers.

warme groentjes :
boontjes met spek,witloof,gekruide
tomaat,verse champignons gekruid

€4.00/pers.

gratin aardappelen €2.00/pers.
koude aardappelsalade
koude sausjes

€2.00/pers.
€2.00/pers.Pro
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