Reeds jaren een specialiteit !!!!
Gourmet
Biefstuk, varkensmedaillon, kalkoenfilet,
kalkoensnitzel, kaashamburgertje, worstje,
spekrolletje, mini-witte pens, kippeboutje,
ardeens gebraad, gyros ( 400 gr.p.p)

Menu 1
Aspergeroomsoep
***
Sint- Jacobsschelp
***

10 soorten

10 €/p.p.

Kalkoenrollade of gebraad

10 soorten + lamskotelet

12 €/p.p.

van het huis

Rund, kalf, varken, kip en kalkoen, 3 soorten
balletjes en mini-worstjes
8 soorten vlees

Stedestraat 47 a

***

Fondue

8550 Zwevegem

Prijs per persoon : 18,80 €

Tel. : 056/754.755
Mail : info@slagerijdirk.be
Website : www.slagerijdirk.be

10 €/p.p.

Steengrill puur vlees
Rund, kalf, varken, kip ,kalkoen, ree, lam en
parelhoen
8 soorten vlees

15 €/p.p.

Tepanyaki
Rund, kalf, varken, kip ,kalkoen, ree, lam en
parelhoen. Met marinade naar keuze

Menu 2
Oesterzwamroomsoep
***
Scampi’s in lichte curry
***
Gevulde varkenshaasjes of

8 soorten vlees

15 €/p.p.

parelhoen in portosaus
***

Alles compleet

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

: 7.30-13 / 14-19
: 7.30-13 / 14-19
: GESLOTEN
: 7.30-13 / 14-19
:

7.30-13 / 14-19

:

7.30-14.00

:

7.30-12.15

Open op Zondag 24 & 31 december
tot 18 uur

Prijs per persoon : 22,90 €

Groenten, sausen en aardappelen, pasta of verse
frieten naar keuze

OPENINGSUREN TIJDENS HET JAAR

+ 4 €/p.p.

Bij bestelling van een menu
3 warme hapjes gratis per persoon

Gesloten op 25 & 26 December 2017
Gesloten op 1 & 2 Januari 2018

Soepen

Warme voorgerechten

Hoofdgerechten

Normandische vissoep

4,50 €/Lit.

Sint-Jacobsschelp ( onze topper )

5,80 €/st.

Tomatensoep met mozarella

4,00 €/Lit.

Noordzeepannetje

5,90 €/st.

Aspergesoep met garnituur

4,00 €/Lit.

Zalmfilet met nantuasaus

6,60 €/st.

Oesterzwamsoep

4,50 €/Lit.

Tongrolletjes op zijn Oostends

6,60 €/st.

met een toets van hazelnoot

Kabeljauwhaasjes op zijn Grieks

5,60 €/st.

Varkenshaasjes met balsamico

Scampi’s in lichte curry

6,60 €/st.

Gewokte scampi’s met look

6,60 €/st.

Aperitiefhapjes
Warme toastjes

0,70 €/st.

Kaashoorntje

0,70 €/st.

Mini-loempia

0,70 €/st.

Hoofdgerechten met vis

Kippeboutjes

0,70 €/st.

Zeewolffilet met prei en garnalen

Kalkoenrollade van het huis met

11,40 €/pp

saus naar keuze
Wildstoofpotje van ree in rode wijn14,60 €/pp
14,50 €/pp

en tijm
Kalfsgebraad met een sausje van

18,80 €/pp

tuinkruiden
Ardeens gebraad met saus naar
14,60 €/pp
12,20 €/pp

keuze

Mini-pensjes

0,70 €/st.

Gegratineerde visschotel

Mini-pizza

0,70 €/st.

Tongrolletjes garni

Mini-vispannetje

1,20 €/st.

Gebraad van het huis met saus

Mini-vismousse

1,30 €/st.

In het hoofdgerecht inbegrepen : groenten ( 3 soorten naar
keuze), aardappelen naar keuze ( gratin dauphinois,
kroketten of verse frieten)

Scampi in lepel

1,30 €/st.

Suggesties voor de hobbykok

Varkenshaasjes opgevuld met

Viscocktail in glaasje

1,80 €/st.

Ruim assortiment wild op aanvraag (*)

13,60 €/pp

11,80 €/pp

Parelhoenfilet met peertjes en

17,40 €/pp

rode portosaus
12,20 €/pp

naar keuze
15,50 €/pp

cobourg en mozarella

Reevlees ‘De Bouvrie’

Konijnenstukjes zonder been met 16,50 €/pp

Broodjes

Parelhoenfilets

Sint-Bernardusbier

Assortiment mini-broodjes belegd met tien

Poulet de Bresse (*)

Coq au vin

12,20 €/pp

verschillende soorten

Mechelse koekoek(*)

Orloff van kalkoen

13,20 €/pp

Mini-hamburgers

0,95 €/st.

prijs op aanvraag

1ste keus rundsvlees, o.a. carpaccio en pele royal
Inlandse verse rundstongen
Gepekelde gebraden
(*) Voor de beste selectie van uw bestelling,
gelieve tijdig te bestellen.

In het hoofdgerecht inbegrepen : 3 soorten groenten
naar keuze, aardappelen naar keuze ( gratin, kroketten
of verse frieten )

