
Kronevoordestraat 46A, 8610 Handzame
Tel: 051 56 61 31 -  slagerĳ .jan@telenet.be 

BTW 0761.184.734

www.slagerĳ -jan.be

Slagerij Jan
Traiteur 

Voor al uw maaltĳ den, recepties, feesten & evenementen
Specialiteit: Barbecue van 20 tot ... personen

FEESTFOLDERHoofdgerechten gevogelte Fondue schotel (350 gr/pp)

Hoofdgerechten wild  

Fondueschotel -Junior-  

Gourmetschotel (350 gr/pp) 

Gourmetschotel -Junior-

Gourmetschotel -Luxe- 

Teppanyaki (400 gr/pp)

Aardappelproducten  

Belegde broodjes

Uitgebeende kalkoenbillen in champignonsaus € 10,00/pp   
Opgevulde kipfi lets met champignonsaus € 11,00/pp
Kippenrollade met Philadelphia € 11,00/pp
en bruine saus van tuinkruiden

Mooi versierde schotel van rundsvlees, varkensvlees, kalkoenvlees, balletjes, spekvinkjes, kaasburgertje
+ groenten  € 3,00/pp

Samengestelde schotel van balletjes, spekvinken, kaasburgertje, kalkoenvlees + verrassing
+ groenten  € 1,50/pp

Mooi versierde schotel met een waaier van 12 verschillende vleessoorten  /  + groenten € 3,00/pp

Assortiment van 5 lekkere vleeshapjes + verrassing  /  + groenten € 1,50/pp

Kalfsteak, rumsteak, hertensteak, lamsvlees,
eendenborst, kalkoensteak, cordon blue, chipolata
+ groenten € 3,00/pp

Gemarineerde vleesschotel - 10 soorten vlees
+ groenten € 3,00/pp

Gebakken fazantenfi let € 13,00/pp
met jagersaus en spekblokjes
Gevulde kwartel € 12,00/pp
met crème van boschampignons
Gevulde parelhoenfi let met champignonsaus € 13,00/pp

Verse aardappelkroket € 0,25/st 
Amandelkroketten € 0.30/st
Koude aardappelsalade € 1,50/pp
Krielaardappelen met gerookt spek € 2,00/pp

Gegratineerde roomaardappelen € 2,00/pp 
Verse aardappelpuree € 2,00/pp
Verse frieten € 2,50/zak
Opgevulde aardappel met spek € 2,50/pp

Verrassingskoffer (8 broodjes/pp) € 8,00/pp
Versierd met koude groenten en fruit + € 2,00/pp 

Kleine belegde broodjes € 0,80/st
Kleine belegde broodjes met groentjes € 0,90/st

Kalkoenfi let gevuld met € 12,00/pp 
appel en veenbessen
Kalkoenfi let in champignonsaus  € 11,50/pp
Exotisch kalkoenfi let met  € 12,00/pp
druivensaus

(bestel tĳ dig !)

Everzwĳ nfi let met wildsaus € 14,00/pp
Eendenborstfi let € 13,00/pp
met veenbessensaus
Hertenkalfmedaillon in wildsaus € 16,00/pp
Kwartelmedaillon met wildsaus € 13,00/pp

Bĳ  hoofdgerechten vlees, gevogelte en wild zĳ n er 3 soorten warme groenten inbegrepen

€ 9,00/pp

€ 5,00/pp

€ 10,00/pp

€ 5,00/pp

€ 11,50/pp

€ 11,50/pp
Deze prĳ slĳ st vervangt alle 

vorige prĳ zen.
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