
FEESTMENU
Ontdek nu onze nieuwste 
gerechten en suggesties voor 
uw feestmomenten!

Vers gemaakt door jouw 

favoriete Klasseslager



Het Vleesgegroet  
assortiment:
 
Starters warm  
(per 10 verpakt) 

Kippenvleugeltjes € 12
Bladerdeeghapje videe € 9,50 

Bladerdeeghapje bolognaise € 9,50
Bladerdeeghapje kaas & ham € 9,50
Mini worstenbroodje € 9,50
Mix startertjes € 9,50 

Kaaskroket (per 4 stuks) € 8,20/doosje
Garnaalkroket (per 4 stuks) € 20,20/doosje

Soepen 

Tomatensoep € 5,80/liter
Champignonsoep € 5,80/liter
Kreeftensoep € 9/liter



Vleesgerechten van 
het Vleesgegroet
(inclusief warme groenten en saus naar keuze)

Varkenshaasje Duroc € 17,90/pp
Orloffgebraad Duroc €16,95/pp
Rosbief € 19,95/pp
Varkensgebraad Duroc € 15,90/pp
Kipfilet Belle Flamande € 14,90/pp

Wildfestijn  
(inclusief warme groenten en saus naar keuze) 

Everzwijnfilet  
met saus naar keuze € 24,00/pp
Eendenborstfilet  
met sinaasappelsaus € 22,00/pp
Hertenfilet  
met saus naar keuze € 27,45/pp

*Opgelet! Alle warme gerechten zijn zonder  
 aardappelbereidingen!



TIP!

Traditionele  
opgevulde kerstkalkoen € 18,50/kg

Uw kalkoen volledig ontbeend en opgevuld met  
een heerlijke kerstvulling
De kalkoen wordt klaar voor in de oven afgeleverd met  
bereidingswijze.
(exclusief warme groenten)

Opgevulde kalkoenfilet € 19,50/kg 
(exclusief warme groenten)

Aardappelbereidingen
Kroketten (per 10 stuks) € 5,00/stuk
Gratin (per 500 gr) € 8,50/kg
Puree(per 500 gr) € 8,50/kg
Krielaardappelen (per 500gr) € 8/kg 



Fondue € 13,45/pp
Kippenblokjes, rundsblokjes, varkensfilet,  
spekvinken en kruidenballetjes

Steengrill € 15,75/pp 
Edele vleessoorten in grotere stukken: 
kalfscordonbleu, biefstuk, kipfilet,  
varkensfilet, scampi saté en chipoliniworstje

Kids Grill € 8,50/pp
Chipoliniworstje, spek, saté en hamburger

Teppanyaki €15,75/pp
Gemarineerde steak, scampi,  
varkensfilet, kippenspiesje, gekruid worstje, 
ovengebakken spek van het huis en zalmfilet  

Gourmet € 14,75/pp
Biefstuk, kipfilet, cordonbleu, hamburger, blinde 
vink, kippenworst en saté

Wildassortiment 
Lijst verkrijgbaar in de winkel. 
Gelieve tijdig te bestellen!



Specialiteit van het huis: 

WINTER BBQ 
 ( +/- 60 gr/stuk) 

GEGROET
Scampi

Spare rib
Rundsfilet

BBQ worst met spek van het huis
Varkenshaasmedaillon

Kippenhaasje

€ 17,00/pp



Uw gasten zijn goud waard!

Saladbar van het huis
 € 7,50/pp
- Tomaat natuur
- Komkommer natuur
- Worteltjes natuur
- Boontjes natuur
- Aardappelsalade
- Pastasalade
- Eitje

Warme groenten 
assortiment
(enkel op te warmen)   € 8,50/pp 

- Gestoofd witloof
- Koninginnemélange  

(broccoli, bloemkool en wortel)
- Boontjes met spek
- Pittig gekruid tomaatje
- Gevulde appel met veenbessen

Sauzen
Koude sauzen € 11,25/kg 
(per 250 gr)
Cocktailsaus, BBQ-saus, tartaar, looksaus, mayonaise

Warme sauzen € 16,50/kg 
(per 250gr)     
Champignonsaus, pepersaus, jagersaus, béarnaisesaus, 
Provençaalse saus, vleesjus, sinaasappelsaus



BREUGHELTAFEL  
VAN HET VLEESGEGROET 

(VANAF 4 PERSONEN)

 

Zwarte en witte beulingen

Kop van het huis met mosterd

Ovengegaarde kippenbouten

Frikadellen met krieken

Patés met aangepaste confituren

Ovengebakken spek van het huis

Vleesribben

 
€ 15,75/pp



VLEESGEGROET  
WOK 

(VANAF 4 PERSONEN)

 
Edele stukken vlees in reepjes gesneden  

en gekruid of gemarineerd.
----

Elke schotel wordt voorzien 
van geblancheerde groenten en 

verse soyascheuten
geflankeerd met een heerlijke marinade

----

Ribbekes met wilde rijst
 Kip met saffraanrijst
 Scampi met basmati-rijst
 Rundsvlees met pasta

 
€ 16,50/pp



Bestel tijdig je producten 
en geniet van een heerlijk 
feestmenu!

CHARCUTERIESCHOTEL
(VANAF 4 PERSONEN)

 
De fijnste charcuterie , salades, 

patés en kazen 
versierd met noten en fruit

 

€ 15,90/pp

TAPASSCHOTEL 
(VANAF 4 PERSONEN)

 
Zuiderse aperitiefschotel 

afgewerkt met fijne vleeswaren,
blokjes kaas, heerlijke olijven,  

zongedroogde tomaten, ...
 

€17,90/pp



 

vraag meer info in de winkel



Wij wensen je prettige feestdagen 
en een schitterend 2023!

Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes! 
Gedrukt op FSC-papier. De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend en dienen enkel ter illustratie. Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten.  
Een sterke evolutie in de prijzen voor grondstoffen en energie kunnen een prijsherziening tot gevolg hebben. Deze uitgave vervangt alle vorige.
V.U. Klasseslagers vzw, Hoogstraat 5, 8460 Oudenburg - Niet op de openbare weg gooien.
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HET VLEESGEGROET
Amelbergastraat 67 

2240 Zandhoven
Tel. 03/484 62 18

www.hetvleesgegroet.be

UITERSTE BESTELDATUM KERSTMIS:  
ZATERDAG 17 DECEMBER
OOK VIA MAIL TOT 18 UUR

UITERSTE BESTELDATUM OUDJAAR:  
ZATERDAG 24 DECEMBER
OOK VIA MAIL TOT 18 UUR

Een bestelling via mail is pas bevestigd na  
terugkerende bevestiging van het Vleesgegroet.
info@slagerijvleesgegroet.be

Openingsuren tijdens de feestdagen!
vrijdag 23 december 8.30 - 15 uur
zaterdag 24 december: 8 - 15 uur
zondag 25 december: gesloten
maandag 26 december: gesloten 
zaterdag 31 december: 9 - 15 uur
zondag 1 januari t.e.m. 3 januari gesloten,  
terug open op woensdag 4 januari.


