
Feestfolder 

2020 ~ 2021 





Koude voorgerechten 

Garnalencocktail € 9,50/pp 

Rundscarpaccio € 7,90/pp 

Wildpastei met confijt € 6,90/pp 

Zalmtaartje € 6,90/pp 

Warme voorgerechten 

Vispannetje € 12,00/pp 

Briochebroodje met vis vol-au-vent € 7,80/pp 

Scampi diabolique € 10,00/pp 

Koninginnenhapje € 6,20/pp 

Kaaskroket € 1,70/st 

Garnaalkroket € 4,50/st 

Wildkroket € 2,80/st 

Soepen 

Tomatensoep met balletjes € 2,50/pp 

Aspergeroomsoep € 3,00/pp 

Pompoensoep € 3,00/pp 

Kreeftenroomsoep € 5,00/pp 

Aperitief  

Assortiment van huisbereide warme  

bladerdeeghapjes 
€  8/doosje 



Hoofdgerechten 

Hertenrugfilet in portosaus en wilde boschampignons € 19,40/pp 

Fazant op Brabantse wijze € 18,80/pp 

Varkenshaasje met groene pepersaus € 14,20/pp 

Varkenshaasje met champignonroomsaus € 14,20/pp 

Gevulde kalkoenrollade met champignonroomsaus € 15,80/pp 

Eendenborstfilet met frambozencoulis € 17,90/pp 

Parelhoenfilet met honing en tijm € 16,70/pp 

Oostends vispannetje € 16,30/pp 

Tongrolletjes op Oostendse wijze € 15,80/pp 

Tongrolletjes in kreeftensaus € 16,20/pp 

Kabeljauwhaasje in fine champagnesaus € 16,70/pp 

Huisgekookte kreeft Belle-Vue vergezeld van zalm, 

verse garnalen, scampi en cocktailsaus 
€ 48,00/pp 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met aangepaste  

groenten en u kan kiezen uit onze aardappelbereidingen: 

  

kroketten, gratin dauphinois, gratin met truffel  

of pommes duchesse 



Bijgerechten 

Koude groenteschotel € 4,90/pp 

Sla, tomaten, geraspte wortel en aardappelsalade 

Warme groentekrans € 5,50/pp 

Witloof, wortel, gegrilde kerstomaat en boontjes met spek 

Gegrilde groenteschotel € 4,50/pp 

Paprika, courgette, venkel, wortel, aubergine en tomaat 

Aardappel garnituur  

Pommes Duchesses € 4,80/pp  

Gratin dauphinois € 4,90/pp 

Gratin met truffel € 5,90/pp 

Verse kroketten € 0,27/st 

De zoete toets  

Appeltje met veenbessen € 1,80/st 

Peertje met passievrucht € 1,45/st 

Peertje in rode wijn € 1,45/st 

Sauzen € 6,50/ 1/2L 

Peperroomsaus Champignonroomsaus 

Fine Champagnesaus Portosaus 

Oostendse vissaus Kervelsaus 

Desserten  

Huwelijk van chocolade en speculaas € 5,90/pp 

Luxe taartje van witte chocomousse met gezouten  

karamel en nootjes 
€ 5,90/pp 

Biscuit met een wervelwind van rode vruchten € 5,20/pp 





Eindejaarsgourmet (vanaf 4 pers) € 15,20/pp 

Hertenkalffilet, eendenborstfilet, lamskotelet,  

Ardeens varkentje, feestworstje, kalkoenrollade  

en 2 warme sauzen 

Gourmet € 9,90/pp 

Chipolata, pita van de chef, Argentijnse rundsbrazade, 

Indiaanse kipsaté, schnitzel, cordon bleu, hamburger, 

Zwitserse burger, eitje met spek 

Gourmet Deluxe € 12,00/pp 

Chipolata, pita van de chef, Argentijnse rundsbrazade,  

Indiaanse kipsaté, schnitzel, cordon bleu, hamburger,  

Zwitserse burger, eitje met spek, lamskoteletje  

Gourmet zonder gluten (vanaf 4 pers)    € 9,90/pp 

Chipolata, pita van de chef, Argentijnse rundsbrazade,  

Indiaanse kipsaté, schnitzel, cordon bleu, hamburger,  

Zwitserse burger, eitje met spek 

Gevogelte Gourmet (vanaf 4 pers) € 10,70/pp 

Kip chipolata, kip pita van de chef,  

Chileens kalkoenlapje, Indiaanse kipsaté,   

kalkoenschnitzel,  kip cordon bleu, kiphamburger  

en kwarteleitje 

Jongeren Gourmet € 7,90/pp 

Biefstuk, chipolata, Indiaanse kipsaté, cordon bleu, 

hamburger, eitje met spek 

Kids Gourmet € 5,50/pp 

Biefstuk, chipolata, Indiaanse kipsaté, hamburger  



Teppanyaki € 11,50/pp 

Argentijns rundsbrazade, gemarineerde kippenlapje,  

Ardens varkentje, fijne reepjes van de chef,  

chipolata, saltimbocca, scampi met gerookt spek  

Fondue € 9,90/pp 

Rundsvlees, varkensvlees, kalfsvlees, kip,  

spekrolletje, chipolata, 3 soorten balletjes  

Kidsfondue € 5,00/pp 

Rundsvlees, kip, spekrolletje, 2 soorten balletjes 





Maandag 21 december GESLOTEN 

Dinsdag 22 december 8u tot 13u 

Woensdag 23 december 8u tot 13u 

Donderdag 24 december 8u tot 15u (doorlopend) 

Vrijdag 25 december 10u tot 12u (Enkel bestellingen afhalen) 

Zaterdag 26 december 8u tot 17u (doorlopend) 

Zondag 27 december GESLOTEN 

Maandag 28 december GESLOTEN 

Dinsdag 29 december 8u tot 13u 

Woensdag 30 december 8u tot 13u 

Donderdag 31 december 8u tot 15u (doorlopend) 

Vrijdag 1 januari 10u tot 12u (Enkel bestellingen afhalen) 

Zaterdag 2 januari tem maandag 4 januari GESLOTEN 



 

Omdat wij aan uw bestelling onze uiterste 

zorg willen besteden, vragen wij u dan ook  

om deze tijdig te plaatsen.  

 

Kerstmis t.e.m. zaterdag 19 december 

Nieuwjaar t.e.m. zaterdag 26 december 

 

Bestellen kan u in onze winkel en online.  

Omdat wij milieubewust zijn, is het mogelijk 

dat sommige gerechten in herbruikbare  

schotels worden geserveerd.  

Hiervoor rekenen wij een kleine waarborg. 

 

Slagerij Van Damme Londerzeel 

Kerkstraat 19 

1840 Londerzeel 

 

 

Tel.: 052/57.03.75 

www.slagerij-londerzeel.be 



Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en/of prijswijzigingen.  

Deze folder vervangt alle vorige en is geldig tijdens de feestdagen van 2020-2021. 

Slagerij Van Damme  
Londerzeel  

 
wenst jullie heel fijne  

feestdagen toe! 


