
FEESTFOLDER 
2022

Openingsuren:

Ma - di - woe -vrij

7.30-18.30 uur

Za: 7.30 - 18 uur

Zo: 7.30 - 12 uur

Do gesloten


Adegem-Dorp 48

9991, Adegem

050 71 73 34

info@slagerij-carne.be

www.slagerij-carne.be 

Voor Kerst ontvangen wij uw bestelling graag ten 
laatste dinsdag 20 december.

Voor Nieuwjaar ontvangen wij uw bestelling 
graag ten laatste dinsdag 27 december.


Bestellen kan telefonisch, in de winkel of via mail.


Waarborgen worden cash betaald.


Aangepaste openingsuren:

Zaterdag 24 december open van 7u30 tot 16u.

Zondag 25 december open van 9u tot 11u, enkel 
voor afhalen bestellingen.


Zaterdag 31 december open van 7u30 tot 16u. 
Zondag 1 januari open van 9u tot 11u, enkel  
voor afhalen bestellingen.


HAMBURGER PARTY  € 12,50 pp.

BUFETTEN

VOORBEELD MENU’S

Zes mini-hamburgers (runds-, Adegemse-, Top- en 
kippenburger, Zwitserse schijf & breugelspek). 
Afgewerkt met salade, tomaat, ajuin, wortel, kaas, 
spek & geroosterde ajuin.

VLEESSCHOTEL € 12,00 pp.

Kaas, gekookte hesp, rauwe ham, kippenwit, salami 
frikandon, rosbief, varkensgebraad, preparé, vleessalade  
& krabsalade.


KOUD BUFFET € 18,95 pp.

Koude groenten, rosbief, varkensgebraad, ei met tonijn, 
artisanale ham-meloen, aardappelsalade, tomaat-garnaal, 
asperges met gekookte achterham & gebakken kippenbil.


MINI BELEGDE SANDWICHES € 1,40 /st.

(keuze uit alle voor- & hoofdgerechten)


MENU 1*	 	 	 	 € 25,00 pp.

Assortiment warme hapjes

Tomatensoep met balletjes

Warme beenham met honing-mosterdsaus

Chocomousse 


MENU 2*	 	 	 	 € 32,00 pp.

Assortiment warme hapjes

Witloofsoep met verse garnalen

Traag gegaard wildstoofpotje

Panna Cotta


*Incl. groenten en kroketten (6 st.)

OP BESTELLING STEEDS WILD & GERIJPTE 
ENTRECOTES TE VERKRIJGEN!

mailto:info@slagerij-carne.be
http://www.slagerij-carne.be


APERITIEFHAPJES VOORGERECHTEN GEZELLIG TAFELEN

HUISBEREIDE AMUSES

Mini kaasballetjes

Mini garnaalballetjes

Mini loempia

Mini worstenbroodje

Apero’s (kip)

Pikante ribben

Scampibrochette


OVENHAPJES

Mini pizza 

Mini kaasrolletjes

Mini vidé met garnaal

Mini vidé met vol-au-vent

Assortiment van 4 stuks


TO SHARE

Tapasplank 
Rijkelijk belegde plank met huisbereide 
specialiteiten, tapenade & dippers

Nacho’s met cheddar & garnituur 
(min. 2 pers)


€ 0,80 /st. 
€ 1,05 /st. 
€ 0,30 /st. 
€ 0,80 /st. 
€ 11,85 /kg 
€ 13,50 /kg 
€ 1,50 /st. 
 
 
€ 0,80 /st. 
 
 
 
 
€ 3,00 
 
€ 8,90 pp. 
 
 
 
€ 7,50 pp.

Garnalencocktail

Artisanale rauwe ham met meloen

Rundscarpaccio

Kipcarpaccio

Vitello Tonato 

Pastasalde

€ 2,30 /st. 
€ 2,20 /st. 
€ 2,00 /st. 
€ 2,00 /st. 
€ 2,00 /st. 
€ 1,60 /st.

VERSE SOEPEN

Tomatensoep met balletjes 

Soep van bospaddestoelen

Witloofsoep met verse garnalen 
Aspergesoep

€ 4,25 /l 
€ 4,50 /l 
€ 7,50 /l 
€ 4,50 /l

KOUDE VOORGERECHTEN 
Artisanale ham met meloen

Garnalencocktail

Rundscarpaccio

Vitello Tonato  
Burrata, tomatensalade, basilicum (v)


WARME VOORGERECHTEN 
Vispannetje 
Tagliatelle met scampi’s (5 st.) in een 
romige tomatensaus

Ambachtelijke kaaskroket 

Ambachtelijke garnaalkroket 

Tongrolletjes (3 st.) in de saus

 
€ 7,50 /st.

€ 9,25 /st. 
€ 7,00 /st. 
€ 7,50 /st. 
€ 7,50 /st. 
 
 
€ 7,50 /st. 
 
€ 7,00 /st. 
€ 5,00 /st. 
€ 6,00 /st. 
€ 8,50 /st.

HOOFDGERECHTEN (incl. groenten)

VLEES 
Warme beenham & honingmosterdsaus

Kalkoenfilet in roze pepersaus 

Varkenshaasje in archiduc/pepersaus

Traag gegaard wildstoofpotje  
Parelhoen fine champagne

Hertekalfgebraad in jagersaus

Opgevulde kalkoen - boschampignons


VIS 
Vispannetje met puree 
Gegrilde zalm in de vissaus

Tongrolletjes (6st.) in de saus

Tagliatelle met scampi’s (8 st.) in een 
romige tomatensaus

 
€ 15,75 pp.

€ 16,50 pp. 
€ 16,50 pp. 
€ 18,00 pp. 
€ 18,00 pp. 
€ 24,00 pp. 
€ 17,00 pp 
 
 
€ 18,50 pp. 
€ 18,00 pp. 
€ 19,75 pp. 
 
€ 16,00 pp.

FONDUE 
Rund, kip, varken, (spek-) & balletjes 
Fondue Classic

Fondue Gemarineerd

Kinderfondue


STEENGRILL 
Gemarineerd biefstuk, kipfilet, varkenssaté, 
varkenshaasje, lamskotelet, chipolata, 
kalkoenhaasje, pampa & rundsaté


TEPANYAKI 
Biefstuk, kipfilet, gemarineerde lamskotelet, 
varkenshaasje, tongrolletje, scampi-
brochette, coquille spek, zalm & kabeljauw


GOURMET 
Biefstuk, kipfilet, kaasburger, pampa, 
chipolata, varkenshaasje, cordon bleu, 
varkensschnitzel, kipsaté & lamskotelet 


TAPASMAALTIJD 
Tapasplank, gebakken apero’s, ribben, 
focaccia, rundscarpaccio, vitello tonato, 
kipcarpaccio & minikaasballetjes (frituren)


TAPAS BBQ 
Chipolata, varkenshaassaté, rundsaté, 
lamskotelet, kipsaté, grillworst saté, 
scampibrochette & aardappelen met spek 
en kruidenboter

GROENTENSCHOTELS

AARDAPPELGERECHTEN

Verse aardappelkroketten

Verse aardappelkroketten /20 st.

Gratin dauphinois  
Aardappelen met spek & kruidenboter 

Aardappelsalade 

€  0,30 /st. 
€ 5,00  
€ 10,95 /kg 
€ 8,50 /kg 
€ 10,45 /kg

Koude Groenten

Wortel, bloemkool, broccoli, farmer 
salade, boontjes, tomaat & salade

Warme Groenten

Boontjes met spek, witloof, bloemkool, 
broccoli & wortelen

Oosterse Groenten

Soja, paprika, champignon , ui,  prei & 
sluimererwt

€ 5,50 pp. 

€ 6,00 pp. 
 
 
€ 6,50 pp.

 
 
€ 11,25 pp. 
€ 11,50 pp. 
€ 6,00 pp. 
 
€ 13,50 pp. 
 
 
 
 

 
€ 15,75 pp. 
 
 
 
€ 11,50 pp. 
 
 

 
€ 17,95 pp. 
 
 
 
 
€ 11,95 pp.


