Lekkere feestideeën

Keurslager De Fijnkost

KEURSLAGERIJ DE FIJNKOST IS OPEN TOT EN MET ZONDAG 25 DECEMBER
VOOR JULLIE EINDEJAARSBESTELLING KAN JE TERECHT BIJ DE
BURNING BUTCHERS TE WINGENE FINE FOOD IN A CULINARY BOX
neem zeker een kijkje op de Burning Butchers facebook pagina voor hun eindejaarsassortiment

VISPANNETJES = onze specialiteit, altijd lekker, altijd feest
NIEUW BIJ UW KEURSLAGER
STRUISVOGELSTEAKS-FILET-ROSBIEF-STOOFVLEES-BURGER
BEPERKT AANBOD - OP IS OP

OPGELET: BESTELLEN KAN TEN LAATSTE TOT ZATERDAG 17 DECEMBER

Image by rawpixel.com on Freepik

TAPAS plankjes
› FLANDRIEN
(2 à 4 pers)
breughelplankje met artisanale lekkernijen

€ 16 PER PLANKJE

› ITALIENNE
(2 à 4 pers)
coppa,italiaanse ham,tappenade,blokjes kaas,…

€ 20 PER PLANKJE

› De Luxe
(5 à 8 pers)
Luxe box met groot assortiment tapas

€ 58,80 PER BOX

SOEPEN
› TOMATENROOMSOEP

€ 4,20 PER POT

› BOSCHAMPIGNONSOEP

€ 4,80 PER POT

› WITLOOFROOMSOEP

€ 4,80 PER POT

VOORGERECHTEN koud
› BORDJE VAN HUISPASTEIEN

€

8,00 / pers.

› VERSE MELOEN MET ITALIAANSE HAMSNIPPERS EN GRANAATAPPEL

€

8,80 / pers.

› VERSE GARNALEN COCKTAILSAUS MET WHISKEY OP BEDJE SLA

€

10,60 / pers.

› VITELLO TONATO OP BORD

€

9,90 / pers.

› CARPACCIO OP BORD

€

9,80 / pers.

Of laat je verleiden
door een lekker warm
voorgerecht

VOORGERECHTEN warm

Geniet van een
heerlijk voorgerecht uit
ons koud assortiment

› TOPPER!!!!! VISPANNETJE VAN HET HUIS

€

9,80 / st.

› ZALM BEARNAISE

€

9,50 / pers.

› TONGROLLETJES MET JONGE PREI IN WITTEWIJNSAUS

€

10,80 / pers.

› GARNAALKROKETJES

€

3,10 / st.

› KAASKROKETJES

€

1,60 / st.

HOOFDGERECHTEN
› KIPFILET ITALIENNE (schaaltje)

€

4,90 / pers.

› PRINS ORLOFFGEBRAAD

€

11,50 / pers.

› ORLOFF ITALIENNE

€

11,80 / pers.

› STOOFPOTJE VAN KALF MET WITTE WIJN EN SELDER

€

11,80 / pers.

› VLAAMSE EVER (In rode wijn gemarineer Brasvarken)

€

11,00 / pers.

› GEBRAAD VAN HET VARKEN IN CHAMPIGNONROOMSAUS

€

11,50 / pers.

› ZALM BEARNAISE

€

12,90 / pers.

› HERTENRUG IN DONKERE FEESTJUS

€

16,90 / pers.

› HERTENSTOOFPOTJE MET OUD BRUIN

€

13,90 / pers.

› VARKENSWANGETJES GRAND CRU

€

11,90 / pers.

› Verse frietjes 1x voorgebakken per 500 g (= 2 pers.)

€

3,60 / st.

› Verse aardappelkroketjes per 20 verpakt

€

6,90 / 20 st.

› Verse mini aardappelkroketjes per 40 verpakt

€

7,50 / 40 st.

› Gratin dauphinois aardappeltjes

€

3,00 / pers.

› Warme groente assortiment

€

5,00 / pers.

› Koude groente assortiment

€

5,00 / pers.

› Coxappel met veenbesjes

€

2,40 / st.

› Veenbesjes op siroop

€

22,00 / kg

BIJGERECHTEN

Sfeer en gezelligheid
aan tafel
GEZELLIG TAFELEN
› FONDUE

€

10,50 / pers.

› FONDUE VOOR KIDS

€

7,00 / pers.

› GOURMET

€

12,80 / pers.

› GOURMET VOOR KIDS

€

7,00 / pers.

› STEENGRILL

€

13,90 / pers.

› STEENGRILL VOOR KIDS

€

7,00 / pers.

› TEPANYAKI

€

15,80 / pers.

VERRASSINGSBROOD
Bestaat uit een assortiment van mini-sandwiches, bagnat broodjes,
kleine broodjes met zaadjes, stuk voor stuk belegd met kaas, salades, fijne
vleeswaren, wortel, salade, tomaat, ...
€ 1,60 / broodje ( reken op 5 broodjes / pers. = € 8,00 / pers.)
Ook mogelijk om aan te vullen met onze heerlijke fruitsalade
€ 6,50 / pers.

Keurslagerspecialiteiten voor het eindejaar
› Nieuw - Vlaamse ever In rode wijn gemarineerd varkensgebraad (om zelf te bereiden als wild)
› Côte van het Aubrac rund
moet je proberen, speciaal geselecteerd voor de kenners
dit is een eerlijk heerlijk stuk rood vrouwelijk vlees voorzien van de nodige vetstructuur voor een
optimale smaak in de oven, pan of op de winterbarbecue
› Gekruide kalfscôte à l’os
lekker licht, jong en sappig vlees, minder dan 8 maanden
› Brasvar varkenshaasjes
verse varkensfilets van varkens bijgevoederd met olijfolie
met een marmerstructuur binnen de spier, dus super sappig en super mals
› Verse hertenrugfilet
een echte eindejaarstopper en zeer makkelijk klaar te maken
› Verse lamskroontjes – verse lamshaasjes
overheerlijk gemarineerd, het neusje van (de zalm) het lam
› Gekruide côte à l’os. Mmmm …
een (h)eerlijk stuk vlees van bij ons
› Kotelet van speenvarken: jong, sappig en mals
› Varkenswangetjes (volledig ontvliest …)
› Kalfskroon: voor de echte kenners
› Kalfsfilet pure: het neusje van het kalf
› Ardeens gebraad: huisgerookt
› Kalkoenhaasje in tuinkruiden: heerlijk in tuinkruidenmarinade
› Alles van wild: indien tijdig besteld
› Heerlijke basissauzen, kalfsfond …
› Varkenskroon: de côte à l’os van het varken
› Siciliaanse haasjes: lekker gemarineerd

TOPPER
› VERSE KALKOEN ONTBEEND EN GEVULD
› VERS GEVULDE KALKOENBIL
Om zelf te bakken
Geniet van onze heerlijke specialiteit - ZO LEKKER, ZO KERST -

Opgelet: bestel op tijd

€

21,50 / kg

KEURSLAGER DE FIJNKOST
Hoogstraat 75A
8800 Rumbeke
Tel. 051/24 46 12

Gesloten van maandag 26 december tot en met
woensdag 4 januari.
Terug open op donderdag 5 januari.
Bestellingen voor kerst of kerstavond graag voor
zaterdag 17 december.
Na 31 jaar vieren ook wij en ons volledig team oudejaar
in familiekring maar geen nood je kan bij de Burning Butchers
terecht voor een hippe eindejaarsbox en zo veel meer.
Doen!
We zien jullie graag terug op donderdag 5 januari.

Prijzen onder voorbehoud
Door de aanhoudende onzekerheid van de grondstof- en energieprijzen
kunnen de vermelde prijzen wijzigen.

www.keurslagerijdefijnkost.be

