Eindejaarsfolder 2019-2020

OM ALLES VLOT TE LATEN VERLOPEN EN OM U CORRECT TE BEDIENEN,
GEVEN WE U GRAAG EEN WOORDJE UITLEG OVER HET PLAATSEN VAN UW BESTELLING(EN).

Hoe moet ik bestellen?
1. Bij de winkelbediendes
Dit is de beste communicatie. U heeft persoonlijk contact met de bediende, u kan eventuele vragen stellen en u
krijgt alle nodige informatie. U ontvangt onmiddellijk na het plaatsen van uw bestelling een dubbeltje van uw
bestelbon met daarop uw bestelnummer. Bij afhaling van uw bestelling, hoeft u enkel uw bestelbon af te geven.

2. Telefonisch
U kan uw bestelling ook telefonisch plaatsen. Noteer a.u.b. goed uw bestelnummer zodat we nadien uw bestelling
vlot kunnen vinden.

3. Via onze webshop
Op onze website, www.slagerijbuermansberchem.be, vindt u een doorverwijslink naar onze webshop. U kan ook
rechtstreeks naar onze webshop surfen via www.slagersonline.be. Daar geeft u onze postcode (2600) in en vindt u
onze webshop. Houdt er rekening mee dat, indien u via de webshop bestelt, het niet mogelijk is om “speciallekes”
te bestellen. Kijk uw bestelling grondig na a.u.b. voor u op de definitieve bestelknop drukt. U ontvangt nadien een
e-mail van ons met daarin uw volledige bestelling en bestelnummer. Druk de e-mail af of noteer de bestelnummer
goed zodat we uw bestelling vlot kunnen vinden.
LET GOED OP DAT U ZEKER BIJ SLAGERIJ BUERMANS IN BERCHEM BESTELT. BESTELLINGEN DIE IN
HERSELT WORDEN GEPLAATST, DIENEN DAAR AFGEHAALD TE WORDEN.

Bij afhaling van uw bestelling brengt u steeds uw dubbeltje van uw bestelbon of de door ons verstuurde e-mail mee.
Indien u telefonisch heeft besteld, geeft u ons uw bestelnummer door waarbij u de inhoud van uw bestelling
vermeldt. Dit is om de wachttijden te beperken. Voor de afhaling van de bestelling op 24 en 31 december, hoeft u
niet in de winkel aan te schuiven. De afhaling gebeurt buiten, voor de winkel, bij de koelcontainers.

Let op
• Bestellingen per e-mail of via onze contactpagina worden niet aanvaard
• Gelieve uw bestelling in 1 keer door te geven (dit om misverstanden te vermijden)
• Bestellingen die via de webshop van Herselt zijn geplaatst, dienen ook daar afgehaald te worden.
Wees dus oplettend bij het plaatsen van uw online bestelling zodat u zeker in onze webshop bestelt.

Tot wanneer kan ik bestellen?
Bestellingen voor KERST kunnen ten laatste besteld worden op DONDERDAG 19 DECEMBER
Bestellingen voor OUDJAAR kunnen ten laatste besteld worden op DONDERDAG 27 DECEMBER

Bereidingswijzen
De bereidingswijzen van onze voor -en hoofdgerechten en kalkoenen staan achteraan in de folder.

Delicatessen en charcuterie voor aperitief

Los te verkrijgen per gewicht. De prijzen hiervan zijn te verkrijgen in de winkel.
 Olijvenmix en zongedroogde tomaatjes
 Rauwe hammen:
◦ Serano
◦ Parma
◦ Vlaamse boerenham
◦ Campagnolo
◦ Mangalica (super lekker)
 Entrecôte maison
 Salami’s:
◦ Abruzzese
◦ Chorizo (huisgemaakt)
◦ Saltufo
◦ Gigante (huisgemaakt)
◦ Felino (huisgemaakt)
◦ Parmezaan
◦ Aperitiefworstjes

 Tapasschotel (vanaf 4 personen) 				

€ 6.50 p.p.

Olijvenmix, entrecôte maison, blokjes Parmezaan, abruzzese,

tapas

Saltufo salami, Seranoham, scampi, pittig gehaktballetje, kipspiesje en aioli
 Schotel Buermans (vanaf 4 personen) 			

Bordje met huisgemaakte ambachtelijke charcuterie
Chorizo, Saltufo, Toscaanse salami, entrecôte maison,
Herseltse boerenham, coppa, aperitivo’s

€ 6.50 p.p.

aperitiefhapjes

 Mini-kipvidee							
 Mini-videe kaas en ham						
 Mini-videe garnaal							
 Mini kaasrolletje							
 Mini worstenbroodje						
 Mini pizza								

€ 0.65/st.
€ 0.65/st
€ 0.65/st
€ 0.65/st.
€ 0.65/st.
€ 0.65/st.

voorgerechten

Koude voorgerechten*
 Carpaccio van tonijn met salade van wakame, radijs en komkommer
 Carpaccio van ossenhaas 						
 Gerookte eend met waldorfsalade en kweeperengelei		
 Huwelijk van wildpaté ’s met confituren				
 Foie gras van het huis met vijgenchutney				
 Carpaccio van hert met winterse couscous				

€ 9.50/p.p.
€ 7.00/p.p.
€ 7.50/p.p.
€ 6.50/p.p.
€ 11.00/p.p.
€ 10.50/p.p.

Warme voorgerechten*
 Duif met rode biet, speculoos en aardbei 				
 Kalfszwezerik met butternut, zilverui en spek			
 Tongrolletjes in kreeftensaus met prei, garnaal en tomaat		
 Scampi in citrus-chilli lookboter					
 Ambachtelijke kaaskroketjes					
 Ambachtelijke garnaalkroketjes					

€ 14.00/p.p.
€ 13.75/p.p.
€ 10.00/p.p.
€ 11.00/p.p.
€ 1.85/st.
€ 2.90/st.

*Onze voorgerechten worden op porseleinen bordjes gepresenteerd

soepen

waarvoor we een waarborg van € 5 per bordje aanrekenen.

 Consommé van fazant met groene kruiden				
 Pastinaak-knolseldersoep met Parmaham				
 Tomatensoep met balletjes (met of zonder room)			
 Boschampignonsoep							

€ 6.25/l.
€ 5.25/l.
€ 3.75/l.
€ 4.20/l.

hoofdgerechten vis

 Gebakken zeetong met witte wijnsaus

Geserveerd met gebakken champignons en pommes duchesse
 Waterzooi van vis met groene kruiden en krieltjes				

€ 17.50/p.p.
€ 18.50/p.p.

Feestelijk gevulde kalkoenfilet
Kalkoenfilet gevuld met kalfsvlees, pistachenootjes,
champignons en Armagnac in een champignonroomsausje
Vergezeld van boontjes met spek en gebakken witloof
Geserveerd met kroketjes (5 st.) 						

€ 10.50/p.p.

hoofdgerechten vlees & wild

 Fazantfilet met finechampagnesaus

Langzaam gegaard fazantfiletje in een finechampagnesausje
Vergezeld van boontjes met spek, een appeltje
en een wijnpeertje met veenbessen
Geserveerd met kroketjes (5 st.) of knolselderpuree 			

€ 17.00/p.p.

 Reerugfilet met truffelsaus en wilde champignons

Een rosé gebakken stukje reerug in een truffelsausje
Vergezeld van boontjes met spek, een appeltje
en een wijnpeertje met veenbessen
Geserveerd met kroketjes (5 st.) of knolselderpuree 			

€ 21.00/p.p.

 Hertenkalffilet met wildjus met kersen

Zachte hertenkalffilet in een wildjus met kersen
Vergezeld van boontjes met spek, een appeltje
en een wijnpeertje met veenbessen
Geserveerd met kroketjes (5 st.) of knolselderpuree 			

€ 19.50/p.p.

 Eendenborstfilet met saus van mandarijn en veenbes

Op het vel rosé gebakken eendenborstfilet in een sausje van
mandarijn en veenbesjes
Vergezeld van boontjes met spek en gebakken witloof
Geserveerd met kroketjes (5 st.) 						

€ 14.50/p.p.

 Varkenswangetjes van de chef

Langzaam gegaarde wangetjes in een sausje van Kamilbier
met spekjes en appeltjes
Vergezeld van boontjes met spek en gebakken witloof
Geserveerd met kroketjes (5st.)						

€ 12.00/p.p.

vers vlees en wild voor de doe-het zelvers en hobbykoks

bereide gerechten

Per gewicht te verkrijgen
 Edelwildstoofpotje							
 Kalkoenfilet in een champignonroomsausje				
 Vispannetje								
 Videevulling 							
 Stoofvlees								
 Kalfsfricassee							
 Lamsfilet in een graanmosterdsausje					
 Varkenshaasje in vleesjus						
 Vegetarische lasagne							

€ 26.80/kg.
€ 17.75/kg.
€ 36.30/kg.
€ 14.95/kg.
€ 14.35kg.
€ 18.80/kg.
€ 45.25/kg.
€ 23.20/kg.
€ 14.00/kg.

VERS VLEES
 Rundsvlees
Rosbief extra, filet pur, entrecôte, zesrib, onglet, côte à l’os,
tournedos, carpaccio, tong, stoofvlees, endvogel, steak extra,
chateaubriand en ossenstaart

 Kalfsvlees

Gebraad, medaillon, kalfslapje, zwezerik, kalfstong,
ossobuco, fricassee en carpaccio

 Varkensvlees

Gebraad, koteletje, varkenshaasje, orloffgebraad,
varkenswangetjes en mignonettegebraad en kroontje

 Lamsvlees

Kroontjes, koteletjes, filet, lamsgigot, ragout en lamszieltjes

 Konijn
 Kip

Een heel konijn in stukken, boutjes, konijnenrug en rollade van de rug
Kippenfilet, braadkip, soepkip, billen, piepkuiken, graankip uit Landes,
zwartpoot-hoevekip, maïskip en Mechelse koekoek

 Kalkoen

Volledige kalkoen, babykalkoen, kalkoenfilet, kalkoenlapjes, kalkoenfricassee
en kapoen

 Gevogelte
Kwartel, kwartelfilet, gevulde kwartel, parelhoen, parelhoenfilet,
gevulde parelhoenfilet, barbarie -eend en eendenfilet

DRY AGED BEEF
Van onderstaande rassen kan u de rib eye, rib roast, côte à l’os,

vers vlees en wild voor de doe-het zelvers en hobbykoks

entrecôte of filet pur verkrijgen.
 Limousin
 Simmentaler
 Holstein
 Black Angus
 Belgisch Witblauw
 Blonde Aquitaine
 Boeuf Normande
 Rubia Gallega

Voor meer uitleg betreffende onze verschillende rassen en/of smaken, vraagt u best
raad aan Kristof of raadpleegt u onze folder over het Dry Aged rundsvlees.

WILD
 Hertenkalf
 Ree
 Haas

Hertenkalffilet, ragout, carpaccio, kroontjes en koteletjes
Reefilet en ragout
Hazenrug, filet, billen en hazenpeper (schouders)

 Everzwijn

Everzwijnfilet en ragout

 Eend

Wilde eend en wilde eendenfilet

 Fazant

Fazantenhaan, hen, fazantfilet

 Bosduif

Jonge bosduif, bosduiffilet

Voor meer informatie betreffende het wild, kan u steeds onze wildfolder raadplegen.

 Kalkoen natuur								

€ 7.90/kg.

(Dit is een volledige kalkoen. Indien u het wenst, ontbenen we

gevuld gevogelte

de kalkoen zodat u ze zelf kan vullen). Dit kost € 12 per kalkoen.

 Kalkoenfilet									
 Gevulde kalkoen met traditionele vulling* 					
 Gevulde kalkoen met luxevulling*						
 Gevulde kalkoenfilet met traditionele vulling*				
 Gevulde kalkoenfilet met luxevulling*					
 Gevulde kwarteltjes met vulling van kalfsvlees,

€ 12.90/kg.
€ 8.20/p.p.
€ 10.80/p.p.
€ 8.95/p.p.
€ 11.55/p.p.

pistachepitten en Grand Marnier						

€ 28.80/kg.

Gevulde kalkoenen kunnen besteld worden vanaf 5 personen.
We maken ook gevulde kippen (tot 4 personen) of gevulde piepkuikens (tot 2 personen)

Warm gebraden komen afhalen						
 24 december: tot 19.00u
 25 december: van 11.00u tot 12.00u

* TRADITIONELE VULLING

Fijne farce met appeltjes, stukjes ham en pistachepitten
* LUXEVULLING

Fijne farce met wintertruffel, boschampignons en verse ganzenlever

€ 8.00/st.

 Fondue met sauzen

Rundsvlees, varkensvlees, kalfsvlees, kip, gehaktballetjes*
en spekvinkjes								

€ 8.50/p.p.

 Fondue Bourguignon met sauzen

Rundsblokjes (350 gram) van filet mignon					

€ 11.35/p.p.

 Gourmet met sauzen

Steak, kip, worstjes, saté, schnitzels, spekvinkjes
en gehaktballetjes*								

€ 8.50/p.p.

GEZELLIG SAMEN TAFELEN

 Kindergourmet met sauzen

Kip, hamburger, worstje, gehaktballetje*, spekvinkje
en grillworstje

							

€ 4.50/p.p.

 Gourmet deluxe met sauzen

Steak, kipfilet, kalfslapjes, worstjes, lamskoteletjes, pigals,
cordon bleu, spekvinkjes en gehaktballetjes*					

€ 9.95/p.p.

* ONZE GEHAKTBALLETJES ZIJN GEMAAKT VAN KALFSVLEES

 Eindejaarsgourmet (vanaf 4 personen)

Filet pur, lamskoteletje, varkenshaasje, kalfsfilet,
Dry Aged Simmentaler, hertenkalffilet, spiesje van
parelhoenfilet en black Angusburger
met bearnaise -peper -en champignonroomsaus				

€ 15.45/p.p.

 Steengrill met sauzen

Steak, lamskotelet, kipfilet, varkenshaasje, hamburgers,
worstjes, saté en spekvinkjes							

€ 10.25/p.p.

 Tepan yaki met sauzen (vanaf 4 personen)

GEZELLIG SAMEN TAFELEN

Steak, lamskoteletje, kipfilet, varkenshaasje, zalmfilet,
Sint-Jacobsvrucht, scampi en tonijn
Steeds vergezeld van diverse bakgroentjes

€ 16.00/p.p.

 Wildgourmet met wildsaus (vanaf 4 personen)

Fazantfilet, hertenkalffilet, everzwijnfilet, 		
eendenfilet, wildburger en bosduiffilet
Steeds vergezeld van diverse bospaddenstoelen				

€ 17.00/p.p.

 Winter BBQ (vanaf 4 personen)

Gemarineerde côte à l’os of chateaubriand ( in 1 stuk),
gemarineerde eendenborstfilet, traag gegaard buikspek,
gemarineerde hertenkalffilet ( in 1 stuk of steaks),
everzwijnworstje en BBQ -patatjes
met bearnaisesaus en fine champagnesaus

GROENTJES

				

				

€ 18.00/p.p.

AANVULLENDE GERECHTEN BIJ UW HOOFDGERECHTEN, VERS VLEES, WILD,
KALKOENEN, FONDUE EN GOURMET. APART TE VERKRIJGEN
 Boontjes met spek								
 Gebakken witloof								
 Gestoofde wortelen								
 Appeltje met veenbessen							
 Wijnpeertje met veenbessen							
 Bereide veenbessen								

€ 17.50/kg.
€ 12.35/kg.
€ 11.60/kg.
€ 2.00/st.
€ 18.55/kg.
€ 13.65/kg.

 Koud groentenassortiment

GROENTJES

Sla, wortel, tomaat, komkommer
koolsla, pastasla en aardappelsla					
 Warm groentenassortiment

€ 5.00/p.p.

Gebakken witloof, boontjes met spek, worteltjes
en bloemkool-broccolimix 						
 Warm groentenassortiment voor bij het wild

€ 5.50/p.p.

Gebakken witloof, boontjes met spek
gepocheerd appeltje, wijnpeertje en

SAUZEN

AARDAPPELPRODUCTEN

bereide veenbessen

						

€ 6.00/p.p.

 Kroketten								
 Amandelkroketten							
 Hazelnootkroketten							
 Knolselderpuree							
 Spinaziepuree							
 Wortelpuree								
 Puree natuur							
 Aardappelgratin							
 Gebakken patatjes							

€ 0.25/st.
€ 0.45/st.
€ 0.45/st.
€ 8.75/kg.
€ 7.45/kg.
€ 7.45/kg.
€ 6.65/kg.
€ 11.70/kg.
€ 12.80/kg.

 Pepersaus, bearnaisesaus, balsamico-tijmsaus, champignonroomsaus,
boschampignonsaus, Grand Veneur-saus, vleesjus, witte wijnsaus,
wildjus met airellen en fine champagnesaus*
									

€ 12.35/kg.

 Morillesaus* en truffelsaus*
									

* AANRADERS BIJ UW FEESTKALKOEN

€ 15.45/kg.

bereidingswijzen van uw feestmaaltijden
APERITIEFHAPJES
Uw oven voorverwarmen op 180° en 10 minuten opwarmen.

WARM VOORGERECHT
1.

Uw schaal afdekken met aluminiumfolie.

2.

Uw oven voorverwarmen op 180°.

3.

15 à 20 minuten opwarmen.

SOEP
Soepen warmt u het beste op in een potje op het fornuis.

VIS-HOOFDGERECHT
1.

Uw schotel afdekken met aluminiumfolie.

2.

Uw oven voorverwarmen op 180°.

3.

20 à 25 minuten opwarmen.
Uw pommes duchesse samen met de vis in de oven plaatsen, maar NIET afdekken

VLEES-HOOFDGERECHT
1.

Schotel met vlees en groenten, appeltjes en
wijnpeertjes afdekken met aluminiumfolie.

2.

Uw oven voorverwarmen op 180°.

3.

20 à 25 minuten opwarmen.

Uw kroketten 1 uur op voorhand uit de koelkast nemen en
goudbruin bakken in de friteuse op 180°.
Uw knolselderpuree hoeft NIET afgedekt te worden en mag samen met het vlees en groenten
in de oven geplaatst worden.

KALKOEN (GEVULDE KALKOEN OF GEVULDE KALKOENFILET)
De kalkoen wordt voor uw gemak al in een braadslede geplaatst met de nodige boerenboter en kruiden.
1. U haalt de gevulde kalkoen best 2 uur op voorhand uit de koelkast zodat hij al op
kamertemperatuur kan komen.
2. U plaatst de kalkoen in de NIET-voorverwarmde oven opdat de buitenkant niet uitdroogt.
3. Zet de oven op 130°.

Tijdsduur
▪ Kalkoen van ± 2 kg: 1 uur en 45 minuten
▪ Kalkoen van ± 2,5 kg: 2 uur
▪ Kalkoen van ± 3 kg: 2 uur en 15 minuten
▪ Kalkoen van ± 4 kg: 2 uur en 45 minuten
▪ Kalkoen van ± 5 kg: 3 uur
Het is aangeraden om uw kalkoen elke 20 minuten te overgieten met de braadjus van uit de braadslede

KALKOEN NATUUR
1. U haalt de kalkoen best 2 uur op voorhand uit de koelkast zodat hij al op kamertemperatuur kan 		
komen.
2. U wrijft de kalkoen helemaal in met de bijgeleverde kippenkruiden en plaatst ze daarna in een 		
braadslede die niet veel groter is dan de kalkoen zelf.
3. Verdeel daarna een flinke scheut olijfolie over de gehele kalkoen en leg in elke hoek van uw
braadslede een blokje goede boerenboter.
4. U plaatst de kalkoen in de oven en zet de temperatuur op 130°.
5. De oven hoeft u NIET voor te verwarmen opdat de buitenkant niet uitdroogt.

Tijdsduur
▪ Babykalkoen ± 2 kg: 1 uur en 30 minuten
▪ Kalkoen ± 3 kg: 2 uur
▪ Kalkoen ± 4 kg: 3 uur
▪ Kalkoen ± 5 kg: 3 uur en 45 minuten
Bij een kalkoen met een gewicht van meer dan 5 kg, vraagt u best raad aan Kristof!
Het is aangeraden om uw kalkoen elke 20 minuten te overgieten met de braadjus van uit de braadslede

KALKOENFILET
Dezelfde werkwijze als de kalkoen natuur uitgezonderd dat u de kalkoenfilet rond om rond aanbakt in de
pan voordat u hem in de oven plaatst.

Tijdsduur
Voor de 1ste kilogram mag u 40 minuten rekenen en voor elke bijkomende halve kilogram, rekent u 15
minuten extra gaartijd.

GEVULD KWARTELTJE
U braadt het kwarteltje rond om rond aan in de pan en plaatst het 20 à 25 minuten in een voorverwarmde
oven van 160°.

GARNITUREN
Optie 1: U verwarmt uw oven voor op 160 graden en plaatst de groenten afgedekt met aluminiumfolie in de
oven gedurende 20 minuten.
Optie 2: U plaatst de groenten gedurende 6 minuten in uw microgolfoven (900 Watt).

NORMALE OPENINGSUREN
Dinsdag t.e.m. zaterdag van 8.00u tot 13.00u en van 14.00u tot 18.00u

openingsuren

KERST
Dinsdag 17 december: 			

Normale openingsuren

Woensdag 18 december: 		

Normale openingsuren

Donderdag 19 december: 		

Normale openingsuren

Vrijdag 20 december: 			

Normale openingsuren

Zaterdag 21 december: 			

Normale openingsuren

Zondag 22 december: 			

Enkel afhaling bestellingen van 10.00u tot 11.00u.

Maandag 23 december: 		

Enkel afhaling bestellingen van 10.00u tot 12.00u.

Dinsdag 24 december: 			

Open van 8.00u tot 13.00u.

		

18.00u tot 19.00u AFHALING WARME KALKOENEN

			

Woensdag 25 december : 		

Enkel afhaling bestellingen en warme kalkoenen van 11.00u tot 12.00u.

Donderdag 26 december: 		

Open van 10.00u tot 13.00u en van 14.00u tot 18.00u.

openingsuren

NIEUWJAAR
Vrijdag 27 december: 			

Normale openingsuren

Zaterdag 28 december: 			

Normale openingsuren

Zondag 29 december: 			

Enkel afhaling bestellingen van 10.00u tot 11.00u.

Maandag 30 december: 		

Enkel afhaling bestellingen van 10.00u tot 12.00u.

Dinsdag 31 december: 			

Open van 8.00u tot 13.00u.		

Woensdag 1 januari: 			

Gesloten

Donderdag 2 januari: 			

Gesloten

Vrijdag 3 januari: 			

Open van 10.00u tot 13.00u en van 14.00u tot 18.00u.

Om alles vlot te laten verlopen en zeker te zijn
dat alles voorradig is, vragen we u om tijdig en correct te bestellen
Bestellingen voor Kerst kunnen ten laatste besteld worden op

DONDERDAG 19 DECEMBER
Bestellingen voor Oudjaar kunnen ten laatste besteld worden op

DONDERDAG 26 DECEMBER
Gelieve bij afhaling van uw bestelling steeds
uw afgedrukte e-mail, bestelbon -of nummer mee te brengen.

Strijdhoflaan 5, 2600 Berchem I 03/239 02 16
Deze prijslijst vervangt alle voorafgaande en wij behouden ons het recht om vooropgestelde prijzen te wijzigen

