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APERITIEF
Ruim assortiment tapas
Zwarte & groene olijven
Zongedroogde tomaten

Gevulde pepers
Ansjovis 
Saltufo

Gedroogde hammen 
Spareribs

VO ORGERECHTEN
Rundcarpaccio van wit-blauw rund

Verse kaaskroketten
Verse garnalenkroketten

Ambachtelijke patés met bijhorende konfijten



HO OFD GERECHTEN
VLEESSPECIALITEITEN

Varkenshaasje met pepersaus of champignonroomsaus € 23,00 / kg

Varkensgebraad met vleessaus of champignonroomsaus € 19,20 / kg

Varkensorloff met champignonroomsaus € 22,30 / kg

Rosbief met bruine vleessaus € 24,80 / kg

Rundstong in champignonroomsaus € 19,50 / kg

Kalfsgebraad met champignonroomsaus € 32,00 / kg

Kalfsfricassee € 19,50 / kg

Kipfilet met champignonroomsaus of appelsiensaus € 18,50 / kg

Kalkoenfilet met champignonroomsaus € 19,50 / kg

Gevulde kalkoenfilet met champignonroomsaus € 19,50 / kg

Videevulling € 17,00 / kg



GEZELLIG TAFELEN
FONDUE (min. 2 pers.) € 10,40 / pers.

rund-, varkens-, kalfs- en kippenblokjes, gekruide balletjes, 
spekjes en spekvinkjes

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

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

TEPPAN YAKI (min. 4 pers.)  € 13,60 / pers.
biefstuk, varkenslapje, kalkoenfilet, kipfilet, chipolata, 
lamskroontje, loempia 

DEGUSTATIEBARBECUE (min. per 4 personen) € 10,00 / pers.
American steak, saté, barbecuehaasje, Zeeuws spek, 
casselerrib, huisbereide kipfilet, lamskroontje, chipolata, 
sparerib, barbecueworst, kippendrumstick, kiptournedos
Assortiment van 400 g vlees per persoon

Koude sauzen
cocktail, curry, tuinkruiden, barbecue   

Warme sauzen
bearnaise, champignonroom, peperroom 



VERS VLEES EN WILD
Voor onze keukenchefs selecteren we enkel vlees 

en wild van topkwaliteit.
Eenvoudig te bereiden en succes verzekerd! 

Vers wild aan dagprijs
Hertenfilet

Hertenragout
Haas

Everzwijnragout
Konijn

Gevogelte aan dagprijs
Franse bosduif

Eendenfilet
Fazant

Verse kalkoen
Belle Flamande

Kalkoenfilet
Kwartel

Parelhoen

Vers vlees
Alles wordt versneden naar uw wensen met de beste zorg.

Rundvlees van Belgisch wit-blauw
Lamskroontje

Kalfsvlees
Varkensvlees

Duroc d’Olives varkensvlees

Entecote DRY AGED 



AARDAPPELVARIANTEN
Verse aardappelkroketten (per 20 stuks) 
Verse wortelpuree 
Verse aardappelpuree 
Aardappelgratin  

BIJGERECHTEN
Woudappeltjes: gepocheerde appeltjes met veenbessen
Peertjes in een kruidige veenbessenmix met porto, rode wijn en gember 
Kriekensaus

Voor een feestelijke koffietafel bieden wij een ruim assortiment 
charcuterie en heerlijke salades aan, uit eigen werkplaats.

Alsook ambachtelijke patés met bijhorende konfijten.



TIJDIG BESTELLEN
Tijdens deze drukke dagen zijn we genoodzaakt te werken 
volgens onze feestfolder en zijn afwijkingen niet mogelijk.

Om u correct en vlot te kunnen bedienen vragen wij u om de 
bestellingen voor de feestdagen ten laatste woensdag 18 december 

door te geven.

WANNEER U BESTELT, KRIJGT U EEN GENUMMERDE BESTELBON. 
DEZE HEBBEN WIJ NODIG BIJ AFHALING.

VERGEET DEZE DUS NIET!!!

Heeft u nog vragen, wij zijn er om ze te beantwoorden.

Wij helpen u graag met de keuze van aangepaste wijn 
voor uw feestelijke tafel.

Bezoek ook onze webshop: www.barriquewijnen.be

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om 
de opgegeven prijzen te wijzigen.



KEURSLAGER ‘T SPIEKE

OPENINGSUREN FEESTDAGEN:
zaterdag 21 december 8.00 - 12.30 u.; 13.00 - 16.00 u.
zondag 22 december enkel bestellingen afhalen tussen 10.00 - 11.00 u.
maandag 23 december gesloten
dinsdag 24 december 8.00 - 12.00 u.
   14.00 tot 16.00 u.: enkel bestellingen afhalen
woensdag 25 december enkel bestellingen afhalen tussen 9.00 - 11.00 u.
donderdag 26 december gesloten

vrijdag 27 december 8.00 - 12.30 u.; 13.00 - 17.00 u
zaterdag 28 december 8.00 - 12.30 u.; 13.00 - 16.00 u.
zondag 29 december enkel bestellingen afhalen tussen 10.00 - 11.00 u.
maandag 30 december gesloten
dinsdag 31 december enkel bestellingen afhalen tussen 8.00 - 9.00 u.

gesloten van 1 t.e.m. 7 januari 2020

Dirk, Marleen en team wensen u 
fijne feestdagen en een gezond 2020

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

INFO@KEURSLAGERTSPIEKE.BE

Prettige feesten

                        en smaakvol 2020


