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AperitiefhapjesAperitiefhapjes
Zwarte & groene ol i jvenZwarte & groene ol i jven
Zongedroogde tomatenZongedroogde tomaten
Gevulde pepersGevulde pepers
Ansjovis Ansjovis 
SaltufoSaltufo
Gedroogde hammen Gedroogde hammen 
SpareribsSpareribs
Ruim assort iment huisbereide saladesRuim assort iment huisbereide salades

VoorgerechtenVoorgerechten
Rundcarpaccio Rundcarpaccio 
Verse kaaskroketten (per 4 stuks)Verse kaaskroketten (per 4 stuks)
Verse garnalenkroketten (per 4 stuks)Verse garnalenkroketten (per 4 stuks)
Ambachtel i jke patés met bi jhorende konf i j tenAmbachtel i jke patés met bi jhorende konf i j ten
Gerookte eendeborstGerookte eendeborst
Foie grasFoie gras

HoofdgerechtenHoofdgerechten
VLEESSPECIALI TEI TENVLEESSPECIALI TEI TEN  (min.  2 pers.) (min.  2 pers.)

Varkenshaasje met pepersaus of  champignonroomsaus € 23,00 /  kgVarkenshaasje met pepersaus of  champignonroomsaus € 23,00 /  kg
Varkensgebraad met bruine vleessaus  € 19 ,20 /  kgVarkensgebraad met bruine vleessaus  € 19 ,20 /  kg
Varkensorloff  met champignonroomsaus € 22,30 /  kgVarkensorloff  met champignonroomsaus € 22,30 /  kg
Rosbief  met bruine vleessaus € 24,80 /  kgRosbief  met bruine vleessaus € 24,80 /  kg

Kalfsgebraad met champignonroomsaus € 32,00 /  kgKalfsgebraad met champignonroomsaus € 32,00 /  kg
Kalfsfr icassee € 19 ,50 /  kgKalfsfr icassee € 19 ,50 /  kg
Kalkoenf i let  met champignonroomsaus € 19 ,50 /  kgKalkoenf i let  met champignonroomsaus € 19 ,50 /  kg
Gevulde kalkoenf i let  met champignonroomsaus € 19 ,50 /  kgGevulde kalkoenf i let  met champignonroomsaus € 19 ,50 /  kg
Videevull ing € 17 ,00 /  kgVideevull ing € 17 ,00 /  kg



Gezellig tafelenGezellig tafelen
Fondue (min.  2 pers.)  € 10,40 /  pers.Fondue (min.  2 pers.)  € 10,40 /  pers.

rund-,  varkens-,  kalfs- en kippenblokjes,  gekruide ballet jes, rund-,  varkens-,  kalfs- en kippenblokjes,  gekruide ballet jes, 
spekjes en spekvinkjesspekjes en spekvinkjes

Gourmet (min.  2 pers.)   € 11 ,20 /  pers.Gourmet (min.  2 pers.)   € 11 ,20 /  pers.
biefstuk,  kalfscordon bleu,  chipolata,  gemarineerd kalkoenlapje, biefstuk,  kalfscordon bleu,  chipolata,  gemarineerd kalkoenlapje, 
kiptournedos,  Ardeens lapje,  pigalleburger en zuiders spiesjekiptournedos,  Ardeens lapje,  pigalleburger en zuiders spiesje

Steengri l l  (min.  4 pers.)   € 12 ,00 /  pers.Steengri l l  (min.  4 pers.)   € 12 ,00 /  pers.
biefstuk,  kalfscordon bleu,  chipolata,  gemarineerd kalkoenlapje, biefstuk,  kalfscordon bleu,  chipolata,  gemarineerd kalkoenlapje, 
kiptournedos,  Zeeuws spek,  pigalleburger en lamskroontjekiptournedos,  Zeeuws spek,  pigalleburger en lamskroontje

Teppan yaki  (min.  4 pers.)   € 13 ,60 /  pers.Teppan yaki  (min.  4 pers.)   € 13 ,60 /  pers.
biefstuk,  varkenslapje,  kalkoenf i let ,  k ipf i let ,  chipolata, biefstuk,  varkenslapje,  kalkoenf i let ,  k ipf i let ,  chipolata, 
lamskroontje,  loempia lamskroontje,  loempia 

Koude sauzenKoude sauzen
cocktai l ,  curry,  tuinkruiden,  barbecue   cocktai l ,  curry,  tuinkruiden,  barbecue   

Warme sauzenWarme sauzen
bearnaise,  champignonroom, peperroom bearnaise,  champignonroom, peperroom 



Vers vlees en wildVers vlees en wild
Voor onze keukenchefs selecteren we enkel vlees en wild van topkwaliteit .Voor onze keukenchefs selecteren we enkel vlees en wild van topkwaliteit .
Eenvoudig te bereiden en succes verzekerd! Eenvoudig te bereiden en succes verzekerd! 

VERS WILD AAN DAGPRIJS VERS WILD AAN DAGPRIJS 
Hertenf i letHertenf i let
HertenragoutHertenragout
HaasHaas
EverzwijnragoutEverzwijnragout
KonijnKonijn

GEVOGELTE AAN DAGPRIJSGEVOGELTE AAN DAGPRIJS
Franse bosduifFranse bosduif
Eendenf i letEendenf i let
FazantFazant
Verse kalkoenVerse kalkoen
Belle Flamande-kipBelle Flamande-kip
Kalkoenf i letKalkoenf i let
KwartelKwartel
ParelhoenParelhoen

BijgerechtenBijgerechten
Verse aardappelkroketten (per 20 stuks) Verse aardappelkroketten (per 20 stuks) 
Verse wortelpuree Verse wortelpuree 
Verse aardappelpuree Verse aardappelpuree 
Aardappelgrat in  Aardappelgrat in  
Woudappelt jes:  gepocheerde appelt jes met veenbessenWoudappelt jes:  gepocheerde appelt jes met veenbessen

Voor een feestel i jke koff ietafel  bieden wij  een ruim assort iment Voor een feestel i jke koff ietafel  bieden wij  een ruim assort iment 
charcuterie en heerl i jke salades aan,  uit  eigen werkplaats.charcuterie en heerl i jke salades aan,  uit  eigen werkplaats.
Alsook ambachtel i jke patés met bi jhorende konf i j ten.Alsook ambachtel i jke patés met bi jhorende konf i j ten.



Tijdig bestellenTijdig bestellen
Ti jdens deze drukke dagen zi jn we genoodzaakt te werken volgens onze Ti jdens deze drukke dagen zi jn we genoodzaakt te werken volgens onze 
feestfolder en zi jn afwijkingen niet  mogeli jk .feestfolder en zi jn afwijkingen niet  mogeli jk .

Om u correct en vlot  te kunnen bedienen vragen wij  u om de Om u correct en vlot  te kunnen bedienen vragen wij  u om de 
bestell ingen voor de feestdagen ten laatste ZATERDAG 19 DECEMBER door te bestell ingen voor de feestdagen ten laatste ZATERDAG 19 DECEMBER door te 
geven.geven.

WANNEER U BESTELT,  KRIJGT U EEN GENUMMERDE BESTELBON. DEZE WANNEER U BESTELT,  KRIJGT U EEN GENUMMERDE BESTELBON. DEZE 
HEBBEN WIJ NODIG BIJ AFHALING.HEBBEN WIJ NODIG BIJ AFHALING.
VERGEET DEZE DUS NIET! ! !VERGEET DEZE DUS NIET! ! !

Heeft  u nog vragen,  wij  z i jn er om ze te beantwoorden.Heeft  u nog vragen,  wij  z i jn er om ze te beantwoorden.

Wij  helpen u graag met de keuze van aangepaste wijn Wij  helpen u graag met de keuze van aangepaste wijn 
voor uw feestel i jke tafel . voor uw feestel i jke tafel . 

Bezoek ook onze webshop:  www.barriquewijnen.beBezoek ook onze webshop:  www.barriquewijnen.be

Deze pri jsl i jst  vervangt al le voorgaande.  Deze pri jsl i jst  vervangt al le voorgaande.  
Wij  behouden ons het recht om de opgegeven pri jzen te wijzigen.Wij  behouden ons het recht om de opgegeven pri jzen te wijzigen.



Openingsuren tijdens de feestdagenOpeningsuren tijdens de feestdagen
Donderdag 24 december 8.00-12.30  Donderdag 24 december 8.00-12.30  
    14 .00-16.00     14 .00-16.00 ENKEL BESTELLINGEN AFHALEN ENKEL BESTELLINGEN AFHALEN 

Vri jdag 25 december  9 .00-11 .00 Vri jdag 25 december  9 .00-11 .00 ENKEL BESTELLINGEN AFHALENENKEL BESTELLINGEN AFHALEN

Zaterdag 26 december   8 .00-12.30 en 13.00-16.00Zaterdag 26 december   8 .00-12.30 en 13.00-16.00

Woensdag 30 december 8.00-12.30Woensdag 30 december 8.00-12.30
  15 .00-16.00   15 .00-16.00 ENKEL BESTELLINGEN AFHALENENKEL BESTELLINGEN AFHALEN

Donderdag 31 december   8 .00-9.00 Donderdag 31 december   8 .00-9.00 ENKEL BESTELLINGEN AFHALENENKEL BESTELLINGEN AFHALEN

GESLOTEN VAN 1  T.E.M.7 JANUARIGESLOTEN VAN 1  T.E.M.7 JANUARI



Dirk, Marleen en team 
wensen u fijne feestdagen 

en een gezond 2021



GILDENSTRAAT 8 – 2470 RETIE
TEL. & FAX 014 37 81 29

INFO@KEURSLAGERTSPIEKE.BE

KEURSLAGER ‘T SPIEKE


