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•	Diverse	verfijnde	vleeswaren,	tapenades,
	 kaas	en	bordje	carpaccio	 e 9,00	p.p.

•	Carpaccio	van	rundsvlees	 e  2,70/st.

•	Gerookte	zalm	afgewerkt	met	ajuintjes	 e 3,00/st.

•	Bordje	parma	met	meloenparels	 e  2,70/st.

•	Cannelloni	van	gerookte	zalm	met	kruidenkaas	 e 3,50/st.

•	Vitello	tonato	(kalfsvlees	met	tonijn)	 e 3,50/st.

•	Cannelloni	van	carpaccio	met	een	pestodressing	 e 3,00/st.

•	Borrelglaasje	met	zalm	 e 2,30/st.

•	Borrelglaasje	met	forel	 e 2,30/st.

•	Borrelglaasje	met	beenham	 e 2,00/st.

•	Borrelglaasje	gevuld	met	grijze	garnalen	 e 3,20/st.

•	Scampi	in	diaboliquesausje	 e 3,00/st.

•	Zalm	in	charonsausje	 e 3,00/st.

•	Coquille	in	preisausje	 e 4,50/st.

•	Karnemelkstampers	en	garnaaltjes	 e 3,00/st.

•	Vispannetje	 e 3,20/st.

TapasschotelTapasschotel

TapasbordjeTapasbordje

Aperitief ovenpannetjesAperitief ovenpannetjes

TapasschotelTapasschotel

TapasbordjeTapasbordje

Aperitief ovenpannetjesAperitief ovenpannetjes
TapasschotelTapasschotel

TapasbordjeTapasbordje

Aperitief ovenpannetjesAperitief ovenpannetjes



•	Pompoen	crèmesoep	 e  2,20/p.p.

•	Tomatenroomsoep	 e  2,20/p.p.

•	Tomatensoep	met	balletjes	 e  2,40/p.p.

•	Champignonsoep	 e  2,20/p.p.

•	Aspergesoep	met	vleugje	room	 e  2,20/p.p.

•	Kreeftensoep	 e  5,00/p.p.

•	Apero’s	(kippenboutjes)	 e 0,60/st.

•	Mini-pizza’s	 e 0,90/st.

•	Mini-vidés	met	vol-au-vent	 e 0,90/st.

•	Mini-vidés	met	ham	en	kaas	 e 0,90/st.

•	Mini-vidés	met	bolognaise	 e 0,90/st.

•	Kuipje	gevuld	met	vis	 e 0,90/st.

•	Assortimentdoos	warme	hapjes	(20	stuks)	 e 18,00/doos

•	Groot	assortiment	tapas	te	verkrijgen	in	de	winkel

AperitieftafelAperitieftafel

SoepenSoepen

AperitieftafelAperitieftafel

SoepenSoepen



•	Zalm	Belle	Vue	met	tomaat	garnaal	 e  9,00/p.p.

•	Carpaccio	van	Witblauw	rundsvlees	 e  8,00/p.p.

•	Cocktail	van	Belgische	grijze	Noordzeegarnalen	 e 10,50/p.p.

•	Ambachtelijke	foie	gras	per	gewicht	te	koop	 dagprijs

•	Bordje	van	de	zee	(zalm,	garnaaltjes,	heilbot,	...)	 e 10,00/p.p.

•	Vitello	tonato:

	 Carpaccio	van	kalfsgebraad	met	een	tonijnsausje	 e 10,00/p.p.

•	Bordje	gerookte	zalm	 e  9,00/p.p.

•	Garnaalkroketten	 e      3,40/st.

•	Kaaskroketten	 e       2,00/st.

•	Scampi’s	in	een	zacht	diabolique	sausje	 e 10,00/p.p.

•	Tongrolletjes	in	getomateerde	witte	wijnsaus	 e  10,00/p.p.

•	Sint-Jakobsnootjes	met	romig	preisausje	 e 12,00/p.p.

•	Kabeljauwhaasje	met	witte	wijnsaus	en	prei	 e  11,00/p.p.

•	Zalmhaasje	in	sausje	van	de	chef	 e  10,50/p.p.

•	Vispannetje	van	het	huis	 e 10,50/p.p.

Koude voorgerechtenKoude voorgerechten

Warme voorgerechtenWarme voorgerechten

Hoofdgerechten vleesHoofdgerechten vlees

AardappelbereidingenAardappelbereidingen
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(ook	als	hoofdgerecht	verkrijgbaar)



•	Orloff	van	varken	 e   8,50/p.p.

•	Orloff	van	kalkoen	 e  10,50/p.p.

•	Op	vel	gebakken	parelhoenfilet	 e  12,00/p.p.
	 met	Frans	druivensausje	

•	Beenham	van	de	chef	met	saus	naar	keuze	 e 10,00/p.p.

•	Eendenborst	met	roomsausje	en	 e 13,50/p.p.
	 roze	pepers	of	portosaus

•	Filet	van	jong	hert	in	poivradesaus	 e 19,80/p.p.
	 verfijnd	met	veenbesjes	

•	Feestelijke	varkenswangetjes	in	Roeselaars	 e 14,00/p.p.
	 Rodenbachsausje	

•	Ardeens	varkenshaasje	in	jagersaus	 e 11,00/p.p.

•	Vers	gebakken	kalkoenborst	in	sausje	van	de	chef	 e 11,00/p.p.
	 (getomateerde	bruine	jussaus)	

•	Stoofpotje	van	hert	 e 13,50/p.p.

•	Paella	 e 14,00/p.p.

•	Verse	kroketjes	 e      0,32/st.

•	Gratinaardappelen	 e   3,00/p.p.

•	Verse	frietjes	 e      3,30/kg

•	Gekruide	aardappelschijfjes	 e   2,00/p.p.

•	Aardappelsalade	 e   3,00/p.p.

•	Warme	groenten,	aangepast	aan	het	gerecht	 e   5,00/p.p.
	 zijn	eveneens	apart	te	verkrijgen	 	

jonge	wortels,	spruitjes,	boontjes	in	spek,	witloofstronkje

Koude voorgerechtenKoude voorgerechten

Warme voorgerechtenWarme voorgerechten
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Gourmet	 e   11,00/p.p.
Biefstukje,	kalkoensneetje,	schnitzel,	cordon	bleu,	brochetje,
slavink,	chipolata,	hamburgertje,	varkenslapje,	gekruid	spek

Gourmet speciaal	 e 14,00/p.p.
Gekruide	scampi’s,	biefstukje,	kalfslapje,	lamsfiletje,	chipolata,	kipfilet,
brochetje,	varkenslapje,	hamburger	cordon	bleu,	gekruid	spek

Kindergourmet	 e     8,00/p.p.
Chipolata,	hamburger,	kipfilet,	biefstukje,	kaasburger

Fondue	 e   11,00/p.p.
Witte	pens,	runds-	en	varkensblokjes,	kippenblokjes	gepaneerd,
kalkoenblokjes	gekruid,	3	soorten	balletjes,	spekrolletjes

Fondue speciaal	 e  13,00/p.p.
Rundsblokjes,	varkensblokjes	gemarineerd,	kalfsblokjes,	lamsblokjes
gekruid,	kalkoenblokjes	gekruid,	kippenblokjes	gepaneerd,
3	soorten	balletjes,	spekrolletjes

Fondue royal	 e  16,00/p.p.
Rundsblokjes,	eendenborst,	varkensfilet,	gepaneerde	en
gekruide	kipfilet,	chipolata,	kippenballetjes	gekruid,	lamskotelet

Kinderfondue	 e    8,00/p.p.
Chipolata,	3	soorten	balletjes,	spekrolletjes,	kipfilet,	rundsblokjes

Teppanyaki	 e  16,00/p.p.
Gemarineerde	zalm,	scampi,	gemarineerde	coquilles,	gekruid	biefstukje,
gemarineerd	kalfslapje,	spiesje	van	varken,	gemarineerd	kalkoenhaasje,
gekruid	worstje,	gekruid	lamsfiletje,	gekruid	spek

Koude groenten	 e   5,00/p.p.
Gemengde	sla,	boontjes,	tomaten,	geraspte	wortelen,	bloemkool

OPGELET: tijdens de feestdagen aanvaarden wij geen wijzigingen
aan gourmet, teppanyaki en fondue. Dank voor uw begrip.



VERSIE 1

•	kaasburger	

•	hamburger	

•	kipburger	

•	Spaanse	burger	

•	hoeveburger	(spek	en	kaas)

•	spekburger	

VERSIE 2

•	kaasburger	

•	hamburger	

•	kipburger	

•	Spaanse	burger	

•	hoeveburger	(spek	en	kaas)

•	beenham	

Beide	versies	zijn	met	broodjes,	sauzen	en	groentjes

BurgerpartyBurgerparty

Koude schotelsKoude schotels

FamiliemenuFamiliemenu

TopmenuTopmenu

FeestmenuFeestmenu

e 15,00/p.p.      

e 16,00/p.p.      



VERSIE 1

•	gekookte	hesp
•	rauwe	hesp
•	gerookte	bacon
•	kip	met	kruiden
•	salami
•	rosbief
•	varkensgebraad
•	perzik	met	tonijnsla
•	koude	aardappeltjes	of	frietjes
•	koude	groentenschotel,	mayonaise,	tartaar	en	cocktail	

VERSIE 2

dezelfde	vleeswaren	zoals	versie	1,	aangevuld	met
•	rundsfilet
•	tomaat	met	grijze	garnalen
•	koude	aardappeltjes	of	frietjes
•	koude	groentenschotel,	mayonaise,	tartaar	en	cocktail	

VERSIE 3

dezelfde	vleeswaren	zoals	versie	2,	aangevuld	met
•	gerookte	zalm	
•	gekookte	zalm
•	tomaat	met	grijze	garnalen
•	koude	aardappeltjes	of	frietjes
•	gerookte	forelfilet
•	koude	groentenschotel,
•	gerookte	makreelfilet
	 mayonaise,	tartaar	en	cocktail	

BREugElBuffEt

BurgerpartyBurgerparty

Koude schotelsKoude schotels

FamiliemenuFamiliemenu

TopmenuTopmenu

FeestmenuFeestmenu

e 14,00/p.p.      

e 18,50/p.p.      

e 25,00/p.p.      

e 14,50/p.p.      



•	Tomatensoep	met	balletjes

•	Cocktail	van	Belgische	grijze	Noordzeegarnaal

•	Orloff	van	varken

•	Warme	groenten

•	Gratis	8	kroketten	of	350	gr.	gratinaardappelen

•		Aspergesoep

•	Scampi’s	in	diabolique	sausje

•	Ardens	varkenshaasje	in	een	jagersausje

•	Warme	groenten

•	Gratis	8	kroketten	of	350	gr.	gratinaardappelen

•		Pompoensoep

•	Zalmhaasje	in	sausje	van	de	chef

•	Vers	gebakken	kalkoenborst	in	sausje	van	de	chef

•	Warme	groenten

•	Gratis	8	kroketten	of	350	gr.	gratinaardappelen

BurgerpartyBurgerparty

Koude schotelsKoude schotels

FamiliemenuFamiliemenu

TopmenuTopmenu

FeestmenuFeestmenu

BurgerpartyBurgerparty

Koude schotelsKoude schotels

FamiliemenuFamiliemenu

TopmenuTopmenu

FeestmenuFeestmenu

BurgerpartyBurgerparty

Koude schotelsKoude schotels

FamiliemenuFamiliemenu

TopmenuTopmenu

FeestmenuFeestmenu

Suggestiemenu’s

e 26,40/p.p.      

e 28,20/p.p.      

e 28,70/p.p.      



•	Kreeftensoep

•	Sint-Jacobsnootjes	met	romige	preisaus

•	Filet	van	jong	hert	in	poivradesaus
	 verfijnd	met	veenbesjes

•	Warme	groenten

•	Gratis	8	kroketten	of	350	gr.	gratinaardappelen

8	broodjes	per	persoon
afgewerkt	met	groenten
te	kiezen	uit	een	assortiment	broodjes

8	broodjes	per	persoon
met	luxebeleg
afgewerkt	met	groenten

FijnproeversmenuFijnproeversmenu

Klassieke verrassingsmandKlassieke verrassingsmand

Luxe verrassingsmandLuxe verrassingsmand

Feesttips voor de huiskoksFeesttips voor de huiskoks

Ook te verkrijgen in de winkelOok te verkrijgen in de winkel

FijnproeversmenuFijnproeversmenu

Klassieke verrassingsmandKlassieke verrassingsmand

Luxe verrassingsmandLuxe verrassingsmand

Feesttips voor de huiskoksFeesttips voor de huiskoks

Ook te verkrijgen in de winkelOok te verkrijgen in de winkel

FijnproeversmenuFijnproeversmenu

Klassieke verrassingsmandKlassieke verrassingsmand

Luxe verrassingsmandLuxe verrassingsmand

Feesttips voor de huiskoksFeesttips voor de huiskoks

Ook te verkrijgen in de winkelOok te verkrijgen in de winkel

e 41,80/p.p.      

e 9,80/p.p.      

e 11,80/p.p.      



Warme sauzen
•	Champignonsaus
•	Pepersaus
•	Bearnaisesaus
•	Portosaus
•	Jagersaus
•	Roze	pepersaus
•	Druivensaus
•	Witte	wijnsaus

Koude sauzen
•	Mayonaise
•	Tartaar
•	Cocktail
•	Zigeunersaus
•	Looksaus
•	Spaanse	saus

(verkrijgbaar	op	bestelling!)

•	Rundsrosbief

•	Lamsfilet

•	Lamskroontje

•	Kalfsgebraad

•	Varkenshaasje

•	Ardeens	varkenshaasje

•	Mosterdhaasje

•	Ardeens	gebraad

•	Gemarineerd	gebraad

•	Kalkoenbillen

•	Kalkoen

•	Opgevulde	kalkoen

•	Eendenborst

•	Everzwijnfilet

•	Fazantenfilet

•	Parelhoenfilet

•	Hertenkalffilet

FijnproeversmenuFijnproeversmenu

Klassieke verrassingsmandKlassieke verrassingsmand

Luxe verrassingsmandLuxe verrassingsmand

Feesttips voor de huiskoksFeesttips voor de huiskoks

Ook te verkrijgen in de winkelOok te verkrijgen in de winkel

FijnproeversmenuFijnproeversmenu

Klassieke verrassingsmandKlassieke verrassingsmand

Luxe verrassingsmandLuxe verrassingsmand

Feesttips voor de huiskoksFeesttips voor de huiskoks

Ook te verkrijgen in de winkelOok te verkrijgen in de winkel
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Voor een vlotte en afgewerkte bestelling uiterlijk bestellen
voor Kerstmis t.e.m. 21/12/2022 en voor Nieuwjaar t.e.m. 28/12/2022.

OPENINGSUREN FEESTDAGEN
Zaterdag 24 december en 31 december open van 8 tot 16 uur.

Wanneer je betaalt bij bestelling mag er onmiddellijk afgehaald worden in de koelwagen.

S lagerij Geert


