Gevulde kalkoen
€ 17,00/kg
met een smakelijke vulling van kipgehakt met
pistache, champignons of gemengd fruit, en
paprika's
Gevulde kalkoen gebakken door ons
Gehele kalkoen
Everzwijnfilet
Everzwijnstoofsel
Reefilet
Reestoofsel
Hertenrugfilet
Hertenstoofsel
Bosduiffilet
Parelhoenfilet
Fazantfilet

€ 5,00/stuk
€ 9,50/kg
€ 28,90/kg
€ 22,10/kg
€ 67,00/kg
€ 29,75/kg
€ 42,40/kg
€ 23,85/kg
€ 35,25/kg
€ 30,10/kg
€ 29,35/kg

Om al uw bestellingen met beste zorgen klaar
te kunnen maken, vragen wij u tijdig te bestellen.
Heeft u vragen of een suggestie of wenst u
inlichtingen: aarzel niet, wij staan steeds ter uwer
beschikking.

Wij bedienen u graag op:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag van 7u doorlopend tot 18u,
zaterdag: van 7u doorlopend tot 16u30.
zon- en feestdagen: gesloten

Tel. 03 288 57 06
kurt.janssens3@icloud.com
facebook: slagerij traiteur Kurt Emblem

Verder ook verkrijgbaar - VERS:
spareribben, varkenshaasje, varkenskroontje,
varkenswangetjes, ossenhaas, côte à l’os,
ossenstaart, kalfsgebraad, kalfsborst, kalfstong,
kalfszwezeriken, osso bucco, binnenspier,
lamsfilet, lamskroon, lamskoteletten,
lamsbout, lamsrollade, ...

Desserten
Chocolade mousse
Tiramisu
Witte rijstpap
Gele rijstpap

€ 3,00/stuk
€ 3,50/stuk
€ 1,50/stuk
€ 2,00/stuk

Doorlopende weekreclame:
maandag: gehakt 500gr + 250gr gratis
dinsdag: dikke worsten 4 + 1 gratis
woensdag: rundsburgers 4 + 1 gratis
donderdag: kalfsvinken 4 + 1 gratis
vrijdag + zaterdag: weekreclame

SLAGERIJ - TRAITEUR

Beste klanten,

Wild en gevogelte

Kurt
Feestfolder
Openingsuren eindejaarsweken:
Maandag 20/12
Dinsdag 21/12
Woensdag 22/12
Donderdag 23/12
Vrijdag 24/12
Zaterdag 25/12
Zondag 26/12

7.00 tot 18.00
7.00 tot 18.00
7.00 tot 18.00
7.00 tot 18.00
7.00 tot 17.00
12.00 tot 13.00
gesloten

Maandag 27/12
Dinsdag 28/12
Woensdag 29/12
Donderdag 30/12
Vrijdag 31/12
Zaterdag 1/1
Zondag 2/1

7.00 tot 18.00
7.00 tot 18.00
7.00 tot 18.00
7.00 tot 18.00
7.00 tot 16.00
gesloten
gesloten

Tijdig bestellen aub!

Dorpstraat 50 (2520) Emblem
Tel 03/2885706
kurt.janssens3@icloud.com
Fb slagerij-traiteur kurt Emblem

i.s.m. Catch of the day - Emblem
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van
de marktprijzen

Aperitief hapjes
Assortiment mini snacks

€ 1,50/stuk

(worstenbroodje, kaas/hesp, videevulling, garnaal...)

Mini pizza

€ 1,40/stuk

Voorgerechten
Kaaskroket
Garnaalkroket
Carpaccio

€ 1,70/stuk
€ 3,75/stuk
€ 10,00/pers

Soep
Tomatensoep met balletjes
Vissoep
Erwtensoep

€ 4,00/liter
€ 12,00/liter
€ 4,00/liter

Hoofdgerechten Vlees
(Bij elk vleesgerecht keuze uit:
Puree, verse kroketten of krielpatatjes)

Rosbief met rode wijnsaus
Warme groenten

€ 16,95/pers

Varkensgebraad met appeltjes
€ 15,95/pers
in veenbessensaus en warme groenten
Varkenswangetjes met
€ 18,00/pers
Gouden Carolus en warme groenten
Konijn met pruimen op
€ 18,50/pers
grootmoeders wijze en warme groenten
Stoofpotje van hertenragout
€ 20,00/pers
op Franse wijze en warme groenten
Hoofdgerechten Vis
Gegratineerde ovenschotel met witloof,
zalm en puree
€ 15,00/pers
Vispannetje met 3 soorten vis,
€17,00/pers
juliennegroenten, witte wijnsaus en puree
Tagliatelle scampi met look en vissaus
(licht pikant)
€ 15,00/pers
Lasagna met zalm, spinazie en ricotta € 15,00/pers

Gourmet
Gourmet(300gr)


€ 7,50/pers
(Chateaubriand,kipfilet,kalfslapje,saté,
hamburger en chipolata)
Gourmet compleet
€ 14,50/pers
(Idem als gourmet maar met extra koude
groentjes, aardappelsalade, pastasalade,
Sauzen, brood en boter)
Kindergourmet
€ 4,50/pers
(Kipfilet,saté,hamburger en chipolata)
Visgourmet (200gr + 3 gemarineerde scampi's)
(zalm,kabeljauw en scampi's)
€ 12,00/pers
Visgourmet compleet
€ 19,00/pers
(idem als visgourmet maar met extra koude
groentjes,aardappelsalade,pastasalade,
sauzen, brood en boter)
(200gr gemarineerde zalm en kabeljauw)
Gemarineerde scampi
€ 1,20/stuk
Wildgourmet (300gr)
€ 13,00/pers
(everzwijnfilet,hertenrugfilet,bosduiffilet,
parelhoenfilet)
Wildgourmet compleet
€ 20,00/pers
(idem als wildgourmet met extra koude
groentjes,aardappelsalade,pastasalade,
sauzen, brood en boter)

Fondue
Fondue (300gr) 


€ 7,50/pers
(runds,kalfs-en kippenblokjes en diverse
kruidenballetjes)
Fondue compleet
€ 14,50/pers
(idem als fondue maar met extra koude
groentjes,aardappelsalade,pastasalade,
sauzen en brood)
Kinderfondue
€ 4,50/pers
(diverse kruidenballetjes en chipolata)

steengrill en teppanyaki(300gr)  €7,50/pers
chateaubriand,kipfilet,kalfslapje,saté,hamburger
en chipolata

Steengrill/teppanyaki compleet
€ 14,50/pers
(idem als steengrill/teppanyaki maar met extra
koude groentjes,aardappelsalade,pastasalade,
sauzen en brood)
Kindersteengrill of teppanyaki
€ 4,50/pers
(Kipfilet,saté,hamburger en chipolata)
Groenteschotel koud
€ 6,00/pers
Sla, geraspte wortelen, komkommer,
bloemkoolroosjes, boontjes, tomaten en
een gevuld eitje
Groenteschotel warm
€ 7,50/pers
Boontjes met spek, gebakken witloof, spruitjes
en wortelen met erwtjes
Warme sauzen apart verkrijgbaar per liter
Pepersaus, mosterdsaus, vleessaus, rode wijnsaus,
witte wijnsaus, bearnaisesaus, champignonsaus,
hollandaisesaus, Provençaalse saus € 12,00/liter

Aardappelbereidingen
Verse aardappelkroketten
Aardappelpuree
Krielpatatjes

€ 0,30/stuk
€ 7,00/kg
€ 5,00/kg

Kaasschotel(250gr/pers)

€ 10,50/pers
Assortiment van Belgische en Franse kazen
gegarneerd met fruit en noten

Koude hoofdschotels:

Koud buﬀet vlees
€ 22,00/pers
Meloen met ham, gebraden kippenboutje,
varkensgebraad en rosbief, gevuld eitje,dit alles
gegarneerd met groenten en fruit, 250 gr.
aardappelsalade en koude sauzen, brood en boter
Koud buffet Surf en Turf
€ 32,00/pers
Meloen met ham, meesterlijke ham met asperges,
gebraden kippenboutje, varkensgebraad en
rosbief, tomaat crevette, gerookte zalm,
rivierkreeftjes en een gevuld eitje, aardappelsalade,
koude sauzen, brood en boter.

