
  © 2022 - geldig tot 31/01/2023

Openingsuren:
Dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag  7.30u - 18.00u
Zondag      7.30u - 13.00u
Maandag en donderdag   gesloten
 
Openingsuren feestdagen:
Zaterdag 24 december & 31 december  7.30u - 16.30u
Zondag 25 december & 1 januari  9.00u - 12.00u
Maandag 26 december & 2 januari  gesloten

Korte Heesdonkstraat 1
9250 Waasmunster
info@slagerijvleeshalfilip.be
T 03 772 70 66



Koude hapjes 
Hapje grijze garnaal & cocktail    2,50 €/st.
Hapje gerookte zalm & kruidenkaas   2,50 €/st.
Hapje rode biet - appel & forelfilet 2,20 €/st.
Hapje mozarella - tomaat & gedroogde ham 2,20 €/st.

Tapas 
(assortiment vanaf 4 personen ) op schotel

Olijfjes | Zongedroogde tomaat | Blokjes kaas | Paté
Gedroogde ham | Salami | Chorizo | Kruidenkaas | droge worst
Tapenades | Stokjes & Toastjes 8,50 € / p.p. 

Huisgemaakte warme hapjes
Mini videe kaas 1,00 €
Mini videe kaas – ham 1,00 €
Mini videe garnaal  1,00 €
Mini videe bolognaise 1,00 €
Mini videe vol au vent 1,00 € 
Mini-loempia met zoetzure saus   0,60 €/st.
Gebakken kippenvleugeltjes     0,60 €/st.

Belegde mini-sandwiches
 (keuze beleg)  1,50 €/st.

Charcuterieschotel
inclusief slaatjes en broodjes (frans brood/sandwiches/pistolets)  10,00€/p.p.



Voorgerechten
Gerookte zalm op een bedje sla, uitjes & 
garnituur               9,00 €/pp.
Rundscarpaccio met slaatje & parmezan  
 8,50 €/pp.
Huisbereide kaaskroketten 2,00 €/st.
Huisbereide garnaalkroketten 3,00 €/st.
Huisbereide rauwe-hamkroketten 2,50 €/st.
Huisbereide wildkroketten 2,80 €/st.
Garnituur voor de huisbereide kroketjes 

1,50 €/pp.
(sla, tomaat, wortel, rode ui, citroen, 
peterselie)
Sint-Jacobsschelp 6,00 €/st.

Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes 4,50 €
Tomatensoep zonder room met balletjes 

4,00 €
Broccoli/bloemkoolroomsoep met balletjes 

4,50 €
Aspergeroomsoep met balletjes 5,00 €
Preiroomsoep met balletjes 4,50 € 
Witloofroomsoep met balletjes   

5,00 € 

Eindejaarsbarbecue Filip
Barbecueworst
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde varkenssaté
Gemarineerde steak

Groenten: sla, tomaat, wortel, komkommer, 
rode/witte koolsla, witloof, erwt & wortel
Mayonaise
Champignon- en peperroomsaus  
Frietjes  15,00 €/p.p.

Eindejaarsbarbecue Veronique
Scampibrochette
Gemarineerde kipfilet
Balletjessaté
Gemarineerde spare rib

Groenten: sla, tomaat, wortel, komkommer, 
witte/rode koolsla, witloof, erwt & wortel
Mayonaise
Champignon- en peperroomsaus
Frietjes                16,50 €/p.p.

Broodje ‘beenhesp’
Met sla, tomaat, wortel, gedroogde ajuin
Keuze met mayonaise - cocktail   

4,50 €/broodje

Broodje ‘hamburger’
Met sla, tomaat, wortel, verse ajuin
Keuze met mayonaise - cocktail - looksaus 

4,50 €/broodje



Vleesgerechten
• Varkenshaasje met champignonroomsaus 
    9,00 €/p.p.
• Varkenswangen vlaamse ardennen   
   8,50 €/p.p.
• Ardeens gebraad met mosterdsaus   
   8,50 €/p.p.
• Kalkoenfilet in bourgondische saus  
   8,50 €/p.p.
• Vol-au-vent van kip      
   11,50 €/kg. 
• Lamsfilet in rozemarijnsaus    
  12,50 €/p.p. 
• Lamskroontje met sjalottensaus    
  12,50 €/p.p.
• Eendenfilet met portosaus    
  10,50 €/p.p.
• Parelhoenfilet in witte druivensaus  
   10,00 €/p.p.

Visgerechten
• Gebakken Scampi’s (10) in kruiden-
roomsaus                   12,00 €/p.p.
• Gebakken Scampi’s vd chef (10) diabolique        
               12,00 €/p.p.
• Gebakken Scampi’s (10) in lichte curry met 
appel              12,00 €/p.p.
• Kabeljauwhaasje met bladspinazie, garnaal 
in wittewijnsaus            12,00 €/p.p.
• Gepocheerde zalmfilet op bedje van prei, 
spekreepjes in  wittewijnsaus   
                                       12,00 €/p.p.
• Duo van kabeljauw, zalm met fijne groen-
tjes in roomsausje            12,50 €/p.p.

Warm groentenassortiment
• Witloof met spek 
• Courgette staafjes met kaas
• Boontjes met spek 
• Gestoofde worteltjes      

5,00 €/p.p.

Wildgarnituur 

Knolselderpuree, witloof met spek, appel 
opgevuld met veenbes          5,00 €/p.p.

Wild
Wildstoofpotje    10,50 €/p.p. 
Hertengebraad jagersaus  10,50 €/p.p.
Everzwijngebraad in jagersaus  

10,00 €/p.p.
Fazantfilet met cognacsaus     

12,00 €/p.p. 

Fruit
• Opgevuld appeltje met veenbessen en 
peertjes (2st.)            4,00 €/p.p.

Aardappelbereidingen 

• Verse aardappelkroketten (huisbereid)  
  8,00 €/kg.
• Puree aardappelen   6,00 €/kg. 
• Gratin aardappelen   7,00 €/kg.
• Gebakken krielpatatjes 7,00 €/kg.



Eindejaarsmenu A
3 warme aperitiefhapjes
(2 huisgem. & 1 kippenvleugeltje)
Tomatenroomsoep met balletjes
Duo kaas en garnaalkroket met 
garnituur
Varkenshaasje champignonroomsaus met 
warme groentenkrans en gebakken krieltjes  
                         26,50€/p.p.

Eindejaarsmenu B
3 warme aperitiefhapjes
(2 huisgem. & 1 kippenvleugeltje)
Rundscarpaccio met slaatje
Aspergeroomsoep
Lamskroontje in rozemarijnsaus
Warme groentenkrans en kroketten  
   30,50 €/p.p.

Eindejaarsmenu C
3 warme aperitiefhapjes
(2 huisgem. & 1 kippenvleugeltje) 
Witloofroomsoep met balletjes
St. Jacobsschelp
Duo van kabeljauw, zalmfilet met fijne 
groenten
wittewijnsaus met puree aardappelen    
 26,50 €/p.p

Kindermenu
2 warme hapjes per persoon
Kaaskroketje
Vol au vent van kip
kroketten       
  12,00 €/per kind

Eindejaars wildmenu
3 warme aperitiefhapjes
(2 huisgemaakte en 1 kippenvleugel)
Duo wildpaté met z’n garnituur
of
Wildkroket met slaatje
Aspergeroomsoep & Frans brood
Hertengebraad in jagersaus 
Wildgarnituur
Kroketten       
       29,50 €/p.p. 
 



Fondue (±500 GR P.P.)

• rundsblokjes 
• gekruide bolletjes 
• varkensblokjes 
• kleine worstjes 
• gevogelteblokjes 
• spekrolletjes   8,50 €/p.p.

Apart fondue
• gekruide balletjes 9,00 €/kg
• spekrolletjes 9,50 €/kg

Gourmet (±500 GR P.P.) 

• Rundslapje 
• Saté rund/varken 
• Varkenslapje 
• Worstje 
• Kalkoenlapje 
• Hamburger 
• Lamskotelet 
• Kaashamburger   9,00 €/p.p.

Goumet gemarineerd  9,50 €/p.p.

Super de luxe gourmet 
(±500 GR P.P.)

• Rundslapje gemarineerd
• Hamburgertje
• Varkenshaas gemarineerd
• Kalkoenbrochette
• Varkensbrochette
• Mini-worstje
• Kippenlapje gemarineerd
• Scampi brochette gemarineerd
• Coquilles gemarineerd 13,50 €/p.p.

Apart gourmet
• mini hamburger 9,50 €/kg
• chipolata 10,95 €/kg
• mini kaas hamburger 11,95 €/kg

Assortiment
• Sla 
• Tomaat met uitjes
• Wortel 
• Komkommer 
• Erwtjes en worteltjes 
• Witloof
• Witte/rode koolsla
• Aardappelsalade 
• Pastasalade 
• Mayonaise
• Cocktailsaus 
• Provençaalse saus + Frans brood    
                6,00 €/p.p.

Vanaf 10 personen  5,50 €/p.p.

Groenten assortiment kinderen jonger dan 12 j 
  3,00 €/kind

Supplementen
• Rijst met paprika     
 1,00 €/p.p.
• Knolselder / wortelsalade    

1,00 €/p.p.



Stevig assortiment vlees en vis 
• Hespenrolletje met asperge 
• Rauwe ham met meloen 
• Gebakken kipfilet 
• Vleesbrood 
• Kippenwit 
• Gepocheerde Zalmfilet 
• Pêche met tonijnsalade 
• Half eitje opgevuld 
Sla, tomaat, komkommer, wortel, aardap-
pelsla, pasta 
mayonaise en cocktail, Frans brood  en en 
boter                               16,50 €/p.p.

Koud buffet
• Hespenrolletje met asperges
• Rauwe ham met meloen 
• Gebakken rundsrosbief en varkensgebraad 
• Gebakken kippenfilet
• Vleesbrood 
• Kippenwit 
• Filet de sax
• Gepocheerde zalmfilet 
• Opgevulde tomaat met grijze garnaal 
• Gevulde pêche met tonijnsalade 
• Half eitje gevuld met krab
Groentenassortiment, sausen, Frans brood 
en boter                      26,00 €/p.p.

Luxe koud buffet
Idem als koud buffet + supplement van ge-
rookte zalmfilet en 
gerookte heilbot/gerookte zalm  
Groentenassortiment, sausen, Frans brood 
en boter                 28,00 €/p.p.

Stevig assortiment vis
• Opgevulde tomaat met grijze garnaal 
• Gepocheerde zalmfilet 
• Pêche met tonijnsalade 
• Gerookte forelfilet 
• Gerookte heilbot 
• Gerookte zalmfilet 
• Half eitje opgevuld met krabsalade 
Sla, tomaat, komkommer, wortel, aardap-
pelsla, pasta
mayonaise en cocktail, Frans brood en bo-
ter                                19,00 €/p.p.

Koud  & warm buffet
• Hespenrolletje met asperges 
• Rauwe ham met meloen
• Gebakken kippenfilet 
• Huisbereide paté 
• Gevulde tomaat met grijze garnaal 
• Gevulde pêche met tonijnsalade 
• Half eitje opgevuld 
Groentenassortiment, sausen, Frans brood 
en boter

 
KEUZE UIT:  (1 vlees- & visgerecht)
• Varkenshaasje met champignonroomsaus 
• Scampi’s diabolique
• Kipfilet peperroomsaus
• Kabeljauwhaasje met garnalensaus  
• Wokgroenten
• Gratin

30,00 €/p.p.



Kaasschotel dessert
150 gr kaas per persoon, diverse soorten met 
een rijkelijke
versiering van fruit en een mix van noten 
met Frans brood en
boter     7,50 €/p.p.

Kaasschotels lunch
300 gr kaas per persoon, diverse soorten 
kaas met een
rijkelijke versiering van fruit en een mix van 
noten met Frans
brood en boter   13,50 €/p.p.

Dessertenbuffet 
• Biscuittaart 
• Chocomousse 
• Bladerdeegtaart 
• Bavarois 
• Vlaai 
• Javanais 
• Rijstpap 
• Verse fruitsalade   10,00 €/p.p. 

Apart te verkrijgen 
• Chocomousse (Potje)  2,00 €/p.p.
• Rijstpap (Potje)   2,00 €/p.p.
• Biscuitblokje   3,50 €/p.p.
• Verse fruitsla (Potje)  3,00 €/p.p.

Gelieve 4 dagen op voorhand  ten laatste uw bestelling door te geven
Niet vergeten: uw bestelnummer

Wij wensen u een prettig eindejaar
& een gelukkig 2023!


