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Bestellingen 1 week voor de feestdagen doorgeven. 
Wijzigingen kunnen tot 3 dagen voor de afhaaldatum. 
 
TIP: Zorg dat u uw klantennummer bij de hand hebt 
tijdens het bestellen. 
 
LET OP: Gewijzigde openingsuren tijdens de feestdagen, 
deze vindt u terug op de volgende pagina’s. 
  



OPENINGSUREN KERST 
 

 
 

OPENINGSUREN NIEUWJAAR 
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DINSDAG 31 DECEMBER 
- Afhalen bestellingen vanaf 10u 

 
Schotels afhalen: 

- Teppanyaki vanaf 14u 
- Fondue vanaf 15u 
- Gourmet vanaf 16u 

 
Afhalen kan tot en met 17u 



APERITIEFHAPJES VAN ’T HUIS 
WARM, MINI 
Videe kip € 1,30/st 
Mini pizza € 1,30/st 
Kaas € 1,30/st 
Garnaal € 1,30/st 
Worstenbroodje € 1,30/st 
Kaas/ham € 1,30/st 
Garnaalkroket € 1,55/st 
Kaaskroket € 0,85/st 
 
Mini cheeseburgers € 1,90/st 
Mini hot dogs   € 2,20/st 
Mini loempia’s + saus € 0,35/st 
Mini quiche Lorraine € 1,30/st 
 
KOUD 
Wrap met kruidenkaas en gedroogde ham   € 2,80/st 
Kleine gevulde glaasjes       € 2,95/st 
 Garnaal, rundscarpaccio, rivierkreeftencocktail 
Wildpaté met sausjes op lepeltje     € 2,25/st 
Mozzarella-tomatenspiesjes      € 0,95/st 
Schoteltje heel fijn gesneden ham (+/- 100g)   € 4,95/st 
Schoteltje heel fijn gesneden salami (+/- 100g)  € 3,95/st 
Schoteltje gemengd (salami + ham)     € 4,45/st 
Saltufo praliné salami fijn gesneden     € 5,50/st 
Mini pain d’ardenne         € 4,25/st  
  



VOORGERECHTEN 
WARM 
Visserspannetje (zonder tongrol) € 7,70/st 
Visschelp Royal (zalm, kabeljauw, garnaal, tongrol) € 8,00/st 
St Jacobsschelpen  € 9,25/st 
Kalfszwezerikkroketten € 3,70/st 
Garnaalkroketten  € 3,20/st 
 Lactose- en glutenvrij € 3,55/st 
Kaaskroket van ’t huis  € 2,05/st 
 Lactose- en glutenvrij € 3,00/st 
Gevogeltekroket  € 1,65/st 
Koninginnehapje (150g vulling) € 2,90/st 
Rol gevuld met kaas of kaas/ham € 3,60/st 
 
Tapasschotel voor +/- 9 pers op aanvraag 
 
KOUD 
Patéschotel (100g per persoon) € 4,70/pers 
Rundcarpaccioschotel (+/-100g vlees) € 6,05/pers 
 
Waaier van gevulde mini sandwiches, 
gevuld naar keuze  € 1,55/st 
 

SOEPEN  
Tomatenroomsoep  € 5,50/l 
Pompoensoep  € 5,50/l 
Aspergesoep  € 5,50/l 
  



HOOFDGERECHTEN 
BEREID 
 
10 dagen op voorhand bestellen 
U kan uw eigen schotels binnenbrengen 
Wij voorzien ongeveer 250g per persoon 
 
Everzwijnragout forestière (gluten- en lactosevrij) € 30,50/kg 
Hertenragout op Franse wijze € 28,60/kg 
Stoofpotje van parelhoen op Spaanse wijze € 25,35/kg 
Kalkoennootje met veenbessensaus € 27,30/kg 
Konijnenbout met bruinbier en ajuin € 28,70/kg 
Konijnfilet Sint Bernardus (lactosevrij) € 27,30/kg 
Varkenshaasje op Ardense wijze / champ. saus € 28,50/kg 
Kabeljauwhaasje, garnalen en prei (glutenvrij) € 32,25/kg 
Tongrolletjes met zalm en kabeljauw (glutenvrij) € 33,65/kg 
Tongrolletjes op Oostendse wijze (glutenvrij) € 32,30/kg 
Balletjes in tomatensaus (voor de kindjes) € 15,50/kg 
Videe met kip (voor de kindjes) € 10,40/kg 
 
AARDAPPELBEREIDINGEN 
KROKETTEN 
Gewoon € 0,30/st 
Mini € 0,25/st 
Amandel (mini) € 0,50/st 
Hazelnoot (mini) € 0,50/st 
Krokines € 0,60/st 
(veenbes of truffel) 

PUREE 
Natuur € 5,90/kg 
Wortel € 7,85/kg 
Savooi € 7,85/kg 
Knolselder € 13,45/kg 
Gratin € 12,00/kg 
Bakpatatjes € 7,85/kg 

 
  



NIET BEREID 
Zoals steeds kan u bij ons terecht voor vers vlees 
Belgisch lamsvlees, kalfsvlees van topkwaliteit, rundvlees van het 
Belgische wit-blauw ras, varkensvlees, kalkoen of een kippetje. 
 
Wild (10 dagen op voorhand bestellen, dagprijs!) 

 
 
Suggesties voor bij wild 
Gevulde appel met veenbessen (€ 2,80/st) 
Gegaard witloof 
Gevulde perzik (kruidenkaas, veenbes, tonijn)  
  

Eend Filet

Everzwijn Ragout Rug filet 
gebraad

Fazant Heel Stuk Filet

Franse duif Stuk

Haas Rug Filet Bout

Hert/hinde Ragout Rug filet 
gebraad

Konijn Rug Filet Heel Stuk

Kwartel Stuk

Parelhoen Heel Stuk Filet



Kalkoen 
Heel of uitgebeend (+ € 5,00/st) 
Gevuld - pistache, truffel en cognac 
  - Mandarijn, champignon & mandarine Napoleon 
 
GROENTEN 
Bakgroenten (vanaf 4 personen) 
Aardappelschijfjes, champignons, paprika, witloof, courgette 
 
Assortiment (€ 6,00/persoon) (vanaf 4 personen) 
Tomaten, groentenmengeling, pastasalade, aardappelsalade, 
geraspte wortelen, komkommer-seldersalade en gemengde 
fijnproeverssla 
 
Gestoomde groenten 
Witloof (per 10 stuks)  € 9,70 
Witloof (per 4 stuks)  € 4,70 
Witloof mini (per 15 stuks) € 13,35 
Boontjes met spek (per stuk) € 0,75 
 
BROODJES 
Partywheel (23 stuks) € 11,75 
Notenbrood met rozijnen € 5,85/stuk 
Fleur de Camembert € 7,50/stuk 
(12 verschillende broodjes met 4 verschillende kruidentoppings rond een 
heerlijk smeuïge camembert) 
  



 
OPGELET: wij bereiden onze schotels op de dag zelf 

Hierdoor zitten wij jaarlijks met een ZEER strakke planning 
à schotels kunnen pas afgehaald worden vanaf 14u. 

Dit wil zeggen: als u uw schotel bestelt tegen 16.00u zal 
deze nog niet klaar zijn om 15.30u! 

GOURMET 
8st per persoon 

(€ 27,40 /kg) 
 

Tournedos, kip, 
hamburger, lams, 

cordonbleu, schnitzel, 
chipolata-worst, slavink 

 

         GOURMET 
 

6st per persoon 
(€ 18,90 /kg) 

 
Hamburger, saté, worst, 

schnitzel, steak, speklapje 
 

KIND 
Worst, hamburger, kippenfilet 

 

STONE GRILL 
8st per persoon 

(€ 28,90 /kg) 
 

Steak, kip, saté, 
hamburger, kalfs, 

varkenshaasje, lams, 
chipolata-worst 

 

 

            STONE GRILL 
 

6st per persoon 
(€ 20,90 /kg) 

 
Steak, kip, saté, 

hamburger, worst, 
speklapje 

 

  



FONDUE 
350g per persoon 

 

GARNI 
(€ 27,05 /kg) 

 

Rund, kalf, kip, kruidige 
bolletjes, varkens, 

chipolata-worstjes, slavink 
 

BOURGUIGNON 
(€ 32,25 /kg) 

 

Rund of kalf  
 

TEPPANYAKI 
VLEES 

7st per persoon 
(€ 28,90 /kg) 

 
Steak (rund of paard), 

varkenshaasje met spek, 
kalkoenrol met kaas, 

kippenfilet gemarineerd, 
lams gemarineerd, 

chipolata-worst, 
hamburger speciaal 

 
 

WILDGOURMET 
5st per persoon 

(€ 40,10 /kg) 
 

Fazant, hert, parelhoen, 
everzwijn, 

eendenfilet 
 

Inclusief appeltje, spruitjes, 
gerookt spekrolletje met boontjes 

 

TEPPANYAKI 
VLEES & VIS 

7st per persoon 
(€ 31,50 /kg) 

 
Steak (rund of paard), 

varkenshaasje met spek, 
kalkoenrol met kaas, 

chipolata-worst, 
hamburger speciaal, 

gemarineerde scampisaté, 
zalmmoot of kabeljauw 

 

  



RACLETTESCHOTEL 
400g per persoon 

(€ 33,50 /kg) 
 

3 soorten raclettekaas 
Jobsrookvlees, bacon, filet 

de sax, hespenspek, 
Gandaham, Forêt d’ 

Ardenne, Fiocco di Parma 
 

Afgewerkt met garnituur 

BREUGHELSCHOTEL 
 (€ 11,50 /persoon) 

 
Beuling met appelmoes, 
3st gehaktballetjes met 
krieken, gekookt eitje, 

spek, gestoomde 
kippebout van de chef 

 
Gedresseerd op schotel 

 
 

KAASSCHOTEL 
Hoofdmaaltijd 

300g per persoon 
(+/- € 14,50 /persoon) 

 
Nagerecht 

150g per persoon 
(+/- € 8,00 /persoon) 

 
Gegarneerd met fruit, 

dadels en nootjes 

 

CHARCUTERIE- EN 
PATÉSCHOTEL 
 (+/- € 31,90 /kg) 

 
Volledig naar wens 

 

 
  

Gespecialiseerd in 

Belgische kazen 



NAGERECHTEN 
Pannenkoekendeeg (huisbereid) € 5,50/liter 
Grote gebakken pannenkoek  € 1,50/stuk 
Chocolademousse   € 2,75/stuk 
Gele rijstpap (huisbereid)  € 2,05/stuk 
Witte rijstpap met krieken (huisbereid) € 2,05/stuk 
Tiramisu   € 2,75/stuk 
Kaasschoteltje   € 8,00/persoon 
Anglaisetaartje met appel  € 2,75/stuk 
Tarte tatin met appel   € 2,75/stuk 
 

TIP 2019 
Nog geen inspiratie? 
Doe eens een kerst- of een nieuwjaarsbarbecue. 
 
U vindt onze bbq prijslijst op www.beenhouwerijvandekeere.be 

 
  



Beste klanten, 
 
Het ganse team van 
beenhouwerij Vandekeere 
dankt u voor het 
vertrouwen en wenst u het 
allerbeste toe in 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beenhouwerij Vandekeere – Eikenlei 21-23 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor 
03/636 40 69 beenhouwerij.vandekeere@telenet.be 


