FONDUE
blokjes van rund, kalkoen, kip, varken en
kalf, mini worstjes en fondueballetjes

GOURMET - STEENGRILL
steak, varkenshaasje, kalkoenlapje,
kipreepjes, mini worstjes, limousin
burger en gourmetballetjes
met extra scampispiesjes

TEPPAN YAKI
steak, gemarineerde kipfilet en
kalkoen, varkenshaasje, souvlaki,
miniworstjes en scampispiesje

12,90/pers

Bestel tijdig
en geniet van een heerlijk feestmenu

sterslager

VANDEVELDE

voor Kerstmis uiterlijk vrijdag 17 december
13,90/pers

voor Nieuwjaar uiterlijk zondag 26 december

16,90/pers

15,90/pers

woensdag 22/12

open 9.00 - 18.00

donderdag 23/12

open 9.00 - 12.00

vrijdag 24/12

AFHAAL (winkel) 11.00 - 12.00
AFHAAL (feestfolder) 16.00 - 17.00

KINDERSCHOTEL
kleurrijke balletjes, mini worstjes, kiphapje

6,00/pers

zaterdag 25/12

AFHAAL 11.00 - 12.00

zondag 26/12

open 7:30 - 12.00

woensdag 29/12

open 9.00 - 18.00

donderdag 30/12

open 9.00 - 18.00

vrijdag 31/12

open 9.00 - 12.00

BIJGERECHTEN
aardappelsalade
pastasalade
gebakken krieltjes

BBQ box
côte à l’os (1000 g)
lamskroon (400 g)
kipfilet (300 g)
merguez (350 g)
traag gegaard spek (300 g)
limousin burger (320 g)

60,00
4 - 6 personen

4,90/500 g
6,50/500 g
4,90/500 g

zaterdag 01/01

AFHAAL

15.00 - 16.00

AFHAAL

11.00 - 12.00

GESLOTEN TOT EN MET 6 JANUARI 2022

2021
2022

Samen gaan we voor
een gezond en vreugdevol 2022!
Het Vandevelde-Team

011 31 21 55

— Grotestraat 195, 3850 Wijer

AMUSES
apero box
mini bladerdeeghapje

met kip, kaas en garnaal

mini pizza, viskuipje, worstenbroodje
zuiderse quiche met ham

12,00/12 stuks
1,10/stuk
1,10/stuk
2,20/stuk

MENU
huisgemaakte bladerdeeghapjes (4 stuks)

SOEPEN
klassieke tomatensoep
crème van pastinaak en knolselder

4,60/liter
4,90/liter

STARTERS
vitello tonnato met truffeldressing
carpaccio van rund met truffeldressing
romig vispannetje
vispannetje met rivierkreeft en safraan

* buikspek lolly’s

9,00/pers
8,90/pers
8,50/pers
9,50/pers
7,90/pers
7,50/pers
8,90/pers
9,50/pers

** carpaccio van rund met truffeldressing
of
** vitello tonnato met truffeldressing

crème van pastinaak en knolselder
vispannetje met rivierkreeft en safraan

HOOFDGERECHTEN
vanaf 2 personen

10,90/pers

gegratineerd vispannetje

8,95/pers
11,90/pers

vispannetje met rivierkreeft en safraan

13,50/pers
8,95/pers

zacht gegaard varkenshaasje

met champignonroomsaus of vier pepersaus

kalkoenborstfilet

met champignonroomsaus of vier pepersaus

hert met bruine jus

9,95/pers
17,90/pers

boontjes met spek - pompoen crème - winterpeen
aardappelkroketten of gratin

mascarpone - bosbessen - honing

9,95/pers
23,90/kg
18,90/pers

gebakken kalkoenfilet

25,90/kg

champignonroomsaus

6,00/450 gr

vier pepersaus

6,00/450 gr

aardappelgratin

5,00/500 gr

aardappelkroketten

kalkoenborstfilet of zacht gegaard varkenshaasje met vleesjus

0,35/stuk

VANAF 2 PERSONEN
enkel 24/12 en 25/12
31/12 en 01/01

36,00 /pers
* 38,00/pers
** 45,00/pers

KOUD BUFFET

koud buffet
1

23,90/pers

2

25,90/pers

pasteleitje
tomaat - grijze garnalen
zalm
meloen - ambachtelijke ham
hespenrolletje - asperges
kip
varkensgebraad
rosbief

pasteleitje
tomaat - grijze garnalen
zalm
meloen - ambachtelijke ham
hespenrolletje - asperges
kip
gerookte forel
gebakken scampi

3

4

25,90/pers

pasteleitje
tomaat - grijze garnalen
zalm
meloen - ambachtelijke ham
hespenrolletje - asperges
kalkoen
rosbief
gerookte zalm

26,90/pers

pasteleitje
tomaat - grijze garnalen
zalm
meloen - ambachtelijke ham
hespenrolletje - asperges
gerookte forel
gerookte zalm
gebakken scampi

het koud buffet wordt aangevuld met geraspte wortels
tomaten - pasta - aardappelsla - gemengde sla
tartaar en cocktail

KAASPLANK
waaier van lekkere kazen die zorgen voor een boeiende
smaakervaring, gegarneerd met druiven - nootjes
hoofdgerecht
nagerecht

VLEESSCHOTEL

13,50/pers
9,50/pers

9,50/pers

waaier van fijne chacuterie
- ambachtelijke
hamham
- salami
12 maanden
maandengerijpte
gerijpteham
ham- paté
- paté
- ambachtelijke
spek - gehaktbroodje
- salades - garnituur
salami
spek - gehaktbroodje
salades - garnituur

