
Nederzwalmsesteenweg 7 - 9750 Zingem
Tel 09/384.12.10

info@slagerijdemeulemeester.be
www.slagerijdemeulemeester.be

Beste klant,

Bij ons bent u aan het juiste adres voor alles wat met lekker eten te maken heeft. Dit zowel tijdens de eindejaarsperiode als
voor een feestje in de loop van het jaar, een barbecue, een koud buffet…. 

Natuurlijk kan u ook voor uw dagdagelijkse aankopen steeds bij ons terecht.
In deze folder vindt u al onze gerechten, van a tot z, van aperitiefhapje tot dessert. Bijna alles wordt in eigen huis, met de

grootste zorg bereid, door ons enthousiaste team. Daarbij gebruiken wij enkel de beste dagverse produkten. 

Wenst u alles liever zelf te bereiden? Dat kan uiteraard ook. Voor alle vleessoorten, van gewoon gehakt, een lekkere biestuk tot
diverse soorten wild kunt u bij ons terecht. Ook een ruim assortiment groenten, fruit, wijnen, zuivel enz…. behoort tot ons

gamma. Op bestelling is bijna alles mogelijk.

Feestfolder
van 1/12/2020 tot 30/11/2022

(door Corona kan het eindejaars-assortiment beperkt worden)
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Warme Aperitiefhapjes
Het hele jaar door verkrijgbaar

Warme hapjes – assortiment 1 € 6,95

2 mini pizza’s / 2 bladerdeeghapjes met kaas /
2 bladerdeeghapjes met vis / 2 mini worstebroodjes

Warme hapjes – assortiment 2 € 9,95

2 bladerdeeghapjes met kruidenkaas / 2 mini quiches /
2 kippen-aperosticks / 2 mini cheeseburgers /
2 bladerdeeghapjes met vis

Warme hapjes – assortiment de luxe € 13,00

2 mini St.- Jacobsschelpjes / 2 mini gegrat. visschelpjes /
2 gegrat. oesters / 2 champignons met kruidenkaas /
2 mini croques met gerookte zalm en mozarella

Schaaltje met 10 gegratineerde oesters € 19,00

Koude aperitiefhapjes
Het hele jaar door verkrijgbaar

Koude hapjes – assortiment 1 € 13,50

2 glaasjes hammousse / 2 glaasjes wannelappersspek
met mosterddressing / 2 bordjes carpaccio / 2 hapjes
tomaat-mozarella

Koude hapjes – assortiment 2 € 13,50

2 lepeltjes rollade gerookte zalm en kruidenkaas /
2 lepeltjes parmaham met meloen /
2 bordjes wildpastei met uienconfituur / 
2 glaasjes met zalmmousse

Koude hapjes – assortiment de luxe € 18,00

2 glaasjes met garnalen en garnituur / 2 bordjes scampi
met parmaham / 2 bordjes duo van gerookte vis /
2 kreeftenhapjes

Tappas schotel vanaf 2 personen € 12,00/pp

Uitgebreide aperitiefschotel: olijfjes, reuze-kappers ,
ansjovis, zongedroogde tomaatjes/mozarella , chorizo,
kaasblokjes, wannelappersspek, pancetta, serranoham,
italiaanse salami, pastrami, tappenade, broodjes

Losse aperitiefhapjes
Niet tijdens de feestdagen!

Enkel van 16/1 tot 14/12 vanaf 6 stuks per soort

Glaasje zalmmousse € 1,80/st

Glaasje hammousse € 1,60/st

Glaasje wannelappersspek met honing-mosterd
vinaigrette € 1,75/st

Bordje Rundscarpaccio € 1,95/st

Bordje gevogeltecarpaccio € 1,95/st

Hapje tomaat/mozarella € 1,50/st

Lepel parmaham met meloen € 1,60/st

Lepel pâté van het huis met uienconfijt € 1,60/st

Glaasje met garnalen en garnituur € 2,25/st

Bordje scampi met parmaham € 2,25/st

Bordje met duo van gerookte vis € 2,25/st

Wrap met gerookte zalm € 2,25/st

Bordje salade rucola met pastrami en balsamico € 1,95/st

Kreeftenhapje € 2,25/st

Zalmhapje belle vue € 2,25/st

Lepel met rollade van gerookte zalm
en kruidenkaas € 1,95/st



Warme voorgerechten
1/2 Gegrillde kreeft in kruidenboter met slaatje
(met broodje) € 19,00/pp

Gegratineerde visschelp (met puree) € 6,50/pp

Gegratineerde Sint Jacobsschelp (met puree) € 8,50/pp

Gegratineerd vispannetje (met puree) € 7,95/pp

Gegratineerd scampi – pannetje (met puree) € 9,20/pp

Scampi’s van de chef (6 stuks) met tagliatelli € 9,20/pp

Gebakken koolvishaasje op een bedje
van juliennegroenten (met puree) € 8,45/pp

Tongrolletjes in preiroomsaus (met puree) € 8,45/pp

Tongrolletjes in kreeftensaus (met puree) € 8,45/pp

Tong/zalm rolletje met scampi’s (met puree) € 9,95/pp

Sint Jacobsvruchten met prei & witloof
(met puree) € 9,45/pp

Verder in de winkel verkrijgbaar
Huisbereide kaasrollen, kaas- en garnaalkroketten,

quiches….

Koude voorgerechten
(Allemaal voorzien van een tafelbroodje en boter)

Parmaham met meloen € 7,45/pp

Trio van huisbereide wildpastei
met uienconfituur € 7,45/pp

Huisbereide foie gras met uienconfituur € 12,95/pp

Zeevruchtencocktail € 9,95/pp

Duo van huisgerookte en -gemarineerde zalm € 9,95/pp

Rundercarpaccio met garnituur
en parmesanschilfers € 9,50/pp

Fijnproeversbord (gemengde sla, huisgerookte zalm, 
gerookte heilbot, gerookte forel, foie gras, wildpastei, 
scampi en grijze garnalen € 12,00/pp

Vitello tonato met garnituur € 9,95/pp

1/2 kreeft belle vue € 19,00/pp
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Soepen
(allen voorzien van een tafelbroodje en boter)

Agnes sorel roomsoep € 2,60/pp

Tomatenroomsoep € 2,25/pp

Tomatenroomsoep met balletjes € 2,95/pp

Broccoliroomsoep met spekreepjes € 2,50/pp

Aspergeroomsoep met stukjes asperges € 2,95/pp

Witloofroomsoep met wannelappersspek € 2,95/pp

Boschampignon-roomsoep € 2,95/pp

Pompoensoepje met Sint Jacobsvruchtje
en zongedr. tom. € 3,95/pp

Aardappelprodukten
(Huisbereid)

Aardappelgratin (ca. 250gr/pp) € 2,00/pp

Aardappel – groentegratin 
(= aardappelen + groenten, ca. 500gr/pp) € 4,00/pp

Kroketten € 0,28/st

Pommes Duchesses (2 stuks/pp) € 2,50/pp 

Aardappel in de schil met kruidenboter € 1,25/st

Aardappel in de schil, gevuld met z’n puree v/d chef
en kaas € 2,00/st

Verder alle soorten diepgevroren aardappelprodukten
“Lutosa”



ITALIAANS BUFFET (vanaf 6 personen) € 26,00/pp

Voorgerecht – koud : Carpaccio, vitello tonato,
parmaham met meloen, slaatje rucola met gebakken
spek en gegrillde pijnboompitten, pancetta, mortadella,
coppa, tappenade, tomaat-mozarella, olijfjes, kappers
en ciabattabrood

Hoofdgerecht – warm: Penne arrabiata, spirelli met
scampi’s , pasta fromaggio cremosso

Dessert: tiramissu

Koud voorgerecht v/h Italiaans buffet 
geserveerd als hoofdgerecht € 17,00/pp

Enkel de warme pasta’s v/h Italiaans buffet
als hoofdgerecht € 12,00/pp

KAASSCHOTEL (Steeds ruim assortiment kazen) 

Kaaschotel: Enkel kazen en garnituur € 11,50/pp

Kaasschotel met fruit en garnituur € 13,70/pp

Kaasschotel “all in”: kazen, fruit,
garnituur en broodjes € 16,25/pp

Koud buffet
Vraag naar onze afzonderlijke prijslijst met alle mogelijke
koude schotels: zowel voorzien van vlees, vis, groenten,

fruit, sausjes…….

Een paar voorbeelden van koude buffetten….

Buffet 1 € 16,50/pp

Ruime assortiment verse groenten + 5 soorten
charcuterie + tomaat garnaal, perzik met krabsalade,
meloen met hesp, gerookte zalm, aardappelen en rijst
met vinaigrette, mayonnaise en cocktailsaus

Feestbuffet € 34,45/pp

Ruim assortiment verse groenten, gekookte ham met
asperges, parmaham met meloen, gebakken rosbief,
foie gras, varkensgebraad, rundsfilet, kippenwit,
kippenboutje, perzik met tonijnsalade, gerookte zalm,
gerookte heilbot, tomaat garnaal, tongrolletje, gamba’s,
scampi’s, gepocheerde zalm, aardappelen en rijst met
vinaigrette, mayonnaise en cocktailsaus

Vis- en schaaldierenfestival (vanaf 4 pers.) € 49,95/pp

Ruim assortiment verse groenten, ½ kreeft,
gepocheerde zalm, langoustines, gerookte zalm,
gerookte heilbot, forel, tomaat garnaal, vismousse,
oester enz…. verder ook aardappelen en rijst met
vinaigrette, mayonnaise en cocktailsaus

BREUGELSCHOTEL (vanaf 6 personen) € 18,50/pp

Erwtensoep, ruim assortiment vlees, groenten,
aardappelen, brood, koude sausen, augurkjes, ajuintjes,
dessert(s) ….
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VERRASSINGSBROOD 
GEWOON VERRASSINGSBROOD (vanaf 5 personen)
(NIET verkrijgbaar van 15/12 tot 15/1) € 8,95/pp

8 gemengde broodjes (zachte & harde broodjes, bruin
en wit) belegd met gekookte ham, jonge kaas, salami,
filet de saxe, préparé, vleessalade, krabsalade  en
gerookte zalm.  Alles met passende groentjes,
gepresenteerd in een mandje of kistje, verpakt in micca

VERRASSINGSBROOD “DE LUXE” (vanaf 5 personen)
(NIET verkrijgbaar van 15/12 tot 15/1) € 10,95/pp

8 gemengde broodjes (zachte en harde broodjes, bruin
en wit)  rijkelijk belegd met préparé van de chef,
gerookte zalm, Oud Brugge kaas, Franse Brie, grijze
garnalensalade, beenham met pesto, parmaham met
tomaat/mozarella, pâté van het huis en uienconfijt.
Alles met passende groentjes, gepresenteerd in een
mandje of kistje, verpakt in micca

FEESTELIJK VERRASSINGSBROOD (vanaf 5 personen)
(Het ganse jaar door verkrijgbaar) € 12,50/pp

8 broodjes (allen zacht, bruin en wit) rijkelijk belegd
met zalm boursin & komkommer, kip curry met ananas,
rucolasalade met pastrami en balsamico, geroosterde
beenhamsalade met gebakken uitjes en sla, ham &
kaas met sla, wannelappersspek met
honingmosterdvinaigrette en sla, tonijn cocktail met
perzik, italiaanse ham met pesto en zongedroogde
tomaatjes. (gepresenteerd in een mandje of kistje,
verpakt in micca)

WOK (vanaf 6 personen) 
(tijdens eindejaarsperiode ook vanaf 4 pers) € 16,00

Scampi’s (worden geserveerd als voorgerecht),
rundsvlees, lamsvlees, kip en varkensvlees. Alles is
voorzien van de nodige groentjes, pasta’s of rijst en
sausjes

FONDUE € 9,50/pp

Gekruide gehaktballetjes, spekrolletjes, chipolata met
spek, varkensvlees-, rundsvlees-, en kippenvleesblokjes

FONDUE SPECIAL € 12,00/pp

Fondue + blokjes lamsvlees, scampi’s en kaasblokjes
met spek

KINDERFONDUE € 5,95/pp

Gekruide gehaktballetjes, chipolata met spek,
spekrolletjes, grill-worstjes, blokjes kipfilet , kaasblokjes
met spek

GOURMET € 9,95/pp

Varkenslapje, biefstukje met kruidenboter, gepaneerd
kalfslapje, cordon bleu, gemarineed brochetje, fijne
gemarineerde varkensreepjes, rundshamburger,
chipolata, kaashamburger, eitje met spek

GOURMET SPECIAL € 13,00/pp

Gourmet + lamscoteletje en scampi’s

GOURMET ROYALE (vanaf 4 personen) € 17,50/pp

Vlees: gemarineerd biefstukje, tournedos van
varkenshaasje, kaashamburger, gemarineerde
mignonette, gemarineerde kippenfilet

Vis: Sint Jacobsvrucht, kabeljauwhaasje, zalmhaasje,
scampi’s, kikkerbilletjes



FIJNPROEVERSGOURMET (vanaf 4 personen) € 22,00/pp
Al het beste wat vers vlees te bieden heeft (100% allergenvrij)

Diverse soorten heerlijk rundsvlees (wit-blauw, wit-
blauw gerijpt, australische rib eye, andere soorten
rundsvlees naargelang het markt-aanbod),
parelhoenfilet, eendeborst, lamskroon, varkensvlees
“duke of berkshire…

KINDERGOURMET € 5,95/pp

Chipolata, hamburger, cordon bleu, kippenboutje, eitje
met spek, gemarineerde kipfilet

STEENGRILLMIX (100% allergenenvrij)
(al het vlees is natuur: niks gekruid of gemarineerd)

€ 12,50/pp

Biefstukje, brochetje, lamscoteletje, hamburger,
eendeborst, chipolata, kalfslapje, mignonetje,
kippenfilet, grill worst

TEPPANYAKI - FEESTGOURMET
(naargelang de soort vlees: gekruid of gemar.) € 14,25/pp

Biefstukje, varkenslapje, brochetje, worstje,
kalkoentournedos, lamscoteletje, tournedos van
varkenshaasje, hamburger, scampibrochetje, Sint
Jacobsvruchtje

RACLETTESCHOTEL (vanaf 4 personen) € 14,95/pp

Assortiment van Franse en Zwitserse raclettekaas,
gerookte spek, wannelappersspek, filet d’ardenne, pur
porc salami, pancetta, gerookte rundsfilet. Aangevuld
met augurkjes en ajuintjes.

VERDER TE VERKRIJGEN BIJ GOURMET, FONDUE, STEENGRILL,
TEPPANYAKI, RACLETTE

Gemengde koude groentenschotel € 4,50/pp

gemengde slamix, tomaat, geraspte wortel en
knolselder, komkommerschijfjes, bloemkoolroosjes,
broccoliroosjes, boontjes

Gemengde warme groentenschotel €4,50/pp

stronkje witloof, boontjes met spek, bloemkool- en
broccoliroosjes, worteltjes, spruitjes (winter), tomaat
met kaas en kruidenboter (zomer)

“All-in “ voor bij fondue, gourmet… € 9,00/pp

Gemengde koude groentenschotel, koude sausjes,
pastasalade, rijstsalade, aardappelsalade, gevulde
aardappel met z’n puree van de chef, 2 tafelbroodjes



Feestfolder van 1/12/2020 tot 30/11/2022

Hoofdgerechten vlees
• Allen voorzien van 6 GRATIS kroketjes pp of

aardappelgratin
• Warme groenten = stronkje witloof, boontjes met spek,

bloemkool-/broccoliroosjes, worteltjes, spruitjes (winter),
tomaat met kaas en kruidenboter (zomer)

• Warme groenten + fruit = appel gevuld met veenbessen,
peertje in de rode wijn, stronkje witloof, boontjes met
spek, worteltjes

• gelieve steeds uw keuze gratis aardappelprodukt en saus
(indien nodig) duidelijk te vermelden.

• maximaal 2 gerechten per bestelling, 1 soort saus per
gerecht, 1 soort aardappelprodukt per bestelling

Varkenshaasje met warme groenten
(champignon- of peperroomsaus) € 13,95/pp

Kalkoenfiletgebraad met warme groenten 
(druiven-, champignon- of peperroomsaus) € 13,00/pp

Parelhoentje met warme groenten + fruit (jager-,
druiven-, champignon- of peperroomsaus) € 13,50/pp

Gevulde parelhoenfilet met warme groenten 
+ fruit en portosaus € 14,50/pp

Kalfstournedos met warme groenten 
(bruine saus, champignon- of peperroomsaus) € 17,95/pp

Kalkoentournedos met warme groenten + fruit
(druiven-, champignon- of peperroomsaus) € 13,95/pp

Warme beenhesp met warme groenten 
(zigeunersaus, champignon- of peperroomsaus) € 13,00/pp

Kalkoenrollade gevuld met gehaktmengeling, truffel, 
champignons en fijne groentjes, met warme groenten + fruit
(druiven-, champignon- of peperroomsaus) € 14,50/pp

Orloff met kaassaus en warme groenten € 13,00/pp

Lamskroon met warme groenten en roquefortsaus € 20,00/pp

Filet van mechelse koekoek gevuld met mozarella en
zongedroogde tomaat, met warme groenten en dragonsaus

€ 15,00/pp

Speenvarken-rugfilet met warme groenten en mosterdsaus
€ 16,00/pp

Varkenswangetjes met warme groenten 
+ fruit en trappistensaus € 15,00/pp

Gebraad van “Duke of Berkshire” (subliem varkensvlees 
van een uitgelezen kwaliteitsras) met warme groenten 
(cross blackwell of bruine saus) € 17,50/pp

Hertenrug met groenten + fruit en wildsaus € 22,00/pp

Tournedos van hert met groenten + fruit en wildsaus
€ 21,00/pp

Ragout van hert met groenten + fruit € 16,00/pp

Gemarineerde everzwijnrug met groenten 
+ fruit en wildsaus € 20,00/pp



Eendeborst met warme groenten 
+ fruit appelsien- of pepersaus € 16,50/pp

Fazantenborst met groenten 
+ fruit en oesterzwammensaus € 16,95/pp

OPGEVULDE KALKOEN (vanaf 6 personen)

(opgevuld met een fijne mengeling van gehakt en fruit)

Alle volledige, niet versneden kalkoens zijn verkrijgbaar 
per 6 – 8 – 10 – 12 enz. personen

Vers (geheel) om zelf af te bakken 
(zonder aardappelprodukt, groenten, fruit of saus) € 9,50/pp

Warm, niet versneden, afgehaald tegen een duidelijk
afgesproken uur (ten laatste ons sluitingsuur) 
Voorzien van warme groenten, fruit, appelsiensausaus en
aardappelprodukt naar keuze € 16,50/pp

Gebakken en versneden, om op te warmen. 
Voorzien van warme groenten, fruit, appelsiensaus en
aardappelprodukt naar keuze. € 16,00/pp

Hoofdgerechten vis
(Allen voorzien van wokgroentjes en 2 duchesse-aardappelen

of 6 kroketten pp)

Tournedos van kabeljauw met botersaus € 17,50/pp

Gebakken koolvishaasje met kreeftensaus € 16,00/pp

Tongrolletjes in preisaus € 16,00/pp

Zuiderse zalmfilet 
(gebakken zalmfilet met mozarella en tomaat) € 17,50/pp

Kinderhoekje
Gehaktballetjes in tomatensaus met puree of 
duchesse-aardappelen € 6,10/pp

Stoofvlees met appelmoes en verse kroketjes € 6,70/pp

Kipfilet met bruine saus, appelmoes en kroketjes € 6,70/pp

Spaghetti – lasagne - Macaroni met hesp en kaassaus
verkrijgbaar in zelfbediening

Veggie
Voorgerecht: Tomaat – mozarella  (koud) € 6,95/pp

Vegetarische cannelloni € 9,95/pp

Vegetarische lasagne € 8,45/pp
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Desserts
Huisbereide chocolademousse € 2,50/pp

Duo van witte en bruine chocolademousse € 3,50/pp

Huisbereide rijstpap € 2,50/pp

Huisbereide rijstpap met kriekjes € 2,95/pp

Huisbereide tiramissu € 3,75/pp

Huisbereide tiramissu met speculoos en
verse bosvruchten € 3,95/pp

Huisbereide tiramissu met speculoos en advocaat € 3,95/pp

Gevarieerd dessertbord € 6,95/pp

Huisbereide crème brûlée € 3,50/pp

Dessertbuffet (vanaf 10 personen) € 9,50/pp

Huisbereide platte kaastaart met speculoos € 3,50/pp

Nieuwjaarsmenu
Gegratineerd scampi-pannetje (met puree)

****
Pompoensoepje met 
Sint Jacobsvruchtje 

en zongedroogde tomaten, 
met tafelbroodje en boter

****
Ragout van hert met warme groeten &

fruit, kroketten of aardappelgratin

****
Tiramissu met advocaat en speculoos

€ 32,95/pp
hertenrug (met wildsaus) i.p.v. ragout:

+ € 6,00/pp
voor iedereen zelfde voorkeur hoofdgerecht

en aardappelprodukt

Kerstmenu
Zeevruchtencocktail

of
Gebakken koolvishaasje op bedje
van juliennegroenten (met puree)

****
Broccoliroomsoep met spekreepjes,

tafelbroodje en boter

****
Kalkoenrollade gevuld met gehakt, truffel

en bospaddestoelen, mangosaus, warme groeten,
fruit, (druiven-, champingon- of peperroomsaus)

kroketten of aardappelgratin

****
Duo van witte en bruine chocolademousse

€ 30,45/pp
voor iedereen zelfde voorkeur van voorgerecht,

saus en aardappelprodukt

Suggestiemenu’s
maximaal 2 verschillende menu's per bestelling



Feestmenu 1
Duo van kaas- en garnaalkroket met rauwkost

****

Tomatenroomsoep met balletjes,
met tafelbroodje en boter

****
Kalkoengebraad met saus naar keuze,

warme groenten (druiven, champignon of
peperroomsaus )

kroketten of aardappelgratin

****
Chocomousse

€ 22,50/pp
voor iedereen zelfde voorkeur saus en

aardappelprodukt

Feestmenu 2

Duo van huisgerookte 
en -gemarineerde zalm

of
Gegratineerde sint-jacobsschelp (met puree)

****
Boschampignonsoep met tafelbroodje

en boter

*****
Gevulde parelhoenfilet met portosaus, 

warme groenten & fruit, 
kroketten of gratin

****
Gevarieerd dessertbord

€ 34,95/pp
voor iedereen zelfde voorkeur van voorgerecht,

saus en aardappelprodukt

Feestmenu 3
Tong/zalm rolletjes met scampi’s (met puree)

****
Agnes sorel roomsoep

****
Gemarineerde everzwijnrugfilet (wildsaus)

met warme groenten + fruit,
kroketten of aardappelgratin

****
Tiramissu

€ 33,35/pp
voor iedereen zelfde voorkeur aardappelprodukt

Kindermenu

Kaaskroket (1 stuk)

****
Tomatenroomsoep met balletjes

****
Kipfilet met appelmoes en kroketten

****
Chocomousse

€ 12,00/pp

Suggestiemenu’s
maximaal 2 verschillende menu's per bestelling
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Verder ook te verkrijgen
Ruim assortiment Franse en andere wereldwijnen, jenever, porto,
glühwein, cava, prosecco, spumante enz….

Geschenkenmanden, gevuld naar ieders voorkeur. U bestelt tijdig,
u bepaalt de prijs en wij maken er iets moois van!

Onze gekende boerenhespen
ideaal als cadeau (kan reeds vanaf ½ uitgebeend) 

Cadeaucheques steeds verkrijgbaar.

Openingsuren Met bediening Zelfbediening
Maandag Gesloten Gesloten
Dinsdag 8.00u - 18.30u 7.00u - 19.00u
Woensdag 8.00u - 18.30u 7.00u - 19.00u
Donderdag 8.00u - 18.30u 7.00u - 19.00u
Vrijdag 8.00u - 18.30u 7.00u - 19.00u
Zaterdag 8.00u - 18.30u 7.00u - 19.00u
Zondag 8.00u - 12.30u 7.00u - 13.00u

DEZE FOLDER VERVANGT ALLE VORIGE FOLDERS.
De opgegeven prijzen kunnen onderhevig zijn aan schommelende marktprijzen van onze grondstoffen.
Op 24 & 31 december open van 8h tot 16h.
Op 25 december & 1 januari: enkel afhalen bestellingen van 10h tot 12h.
Bestellen kan tot 20 december 12.30h voor kerst & 27 december 12.30h voor nieuwjaar.
Alle gerechten dienen minstens per 2 personen besteld te worden (tenzij anders vermeld).
Tussen 15 december en 31 januari kunnen we GEEN ENKELE uitzondering toestaan op onze ruime folder.
Bij overbezetting kunnen we de bestellingen vroegtijdig afsluiten.
Daar we met dagverse kwaliteitsprodukten werken, zijn deze soms onderhevig aan prijsschommelingen. Indien deze schomme-
lingen te groot zijn, kunnen we genoodzaakt zijn deze door te rekenen.  
Na de feestdagen kunnen we niet meer het volledige assortiment van deze folder garanderen. Informeer u tijdig over wat al dan
niet te verkrijgen is.

Bestellingen voor het eindejaar kunnen enkel via het invullen van een bestelbon, via bestelformulier op de website en via mail. 
Uw bestelling is pas definitief als wij u een bestelnummer hebben toegekend. We vragen u vriendelijk uw bestelnummer +
kopie bestelling mee te brengen bij afhaling: pas dan kunnen we alle bestellingen vlot doorgeven. 
Gerechten dienen besteld te worden per 2 personen en maximaal 2 verschillende hoofd- en voorgerechten per bestelling.
Telefonische bestellingen kunnen niet we toestaan tijdens de eindejaarsperiode. We vragen u om steeds uw contactgegevens
mee te delen, zodat we u kunnen bereiken indien nodig. Na het plaatsen van de bestelling kunnen we geen wijzigingen meer
toestaan. Bijbestellingen dienen eveneens te gebeuren met een bestelbon.
Bij afhaling dient steeds eerst afgerekend te worden in de winkel. 
Gelieve bij afhaling rekening te houden met eventuele waarborgen voor plateaus enz… Deze dienen cash betaald te worden
achteraan in de garage . Dit kunnen we niet verrekenen in de winkel aangezien dit afhangt van het aantal bakken, plateaus enz.
Verder vragen we u om bij afhaling samen met ons de bestelling zorgvuldig te controleren, dit om eventuele fouten tijdig te
kunnen corrigeren.

Prettige feesten gewenst en ... smakelijk!


