
1) Buffet 1: Basis + Tomaat garnaal + Perzik met krab + Meloen met hesp
+ Gerookte zalm + Aardappelen en rijst met vinaigrette
+ Mayonaise en cocktailsaus € 17,50/pp

2) Buffet 2: idem koude schotel n° 1
+ gepocheerde zalm + vismousse € 23,00/pp

3) Buffet 3: idem n° 2
+ kippeboutje + gerookte heilbot + rivierkreeftjes
+ langoustines + diepzeegarnaal € 29,45/pp

4) Vis en schaaldierenfestival
Ruim assortiment verse groenten + ½ kreeft + gekookte en gerookte zalm 
+ gerookte heilbot en forel + tomaat garnaal + langoustines + gamba’s 
+ gerookte paling + vismousses + rivierkreeftjes + oesters enz….
+ aardappelen en rijst met vinaigrette+ mayonaise en cocktailsaus € 49,95/pp

5) Gelegenheidsbuffet A 
Basis + Roze zalm + tomaat-garnaal + gerookte zalm, heilbot en zeepaling 
+ kippenboutje + parma met meloen + aardappelen en rijst met vinaigrette 
+ mayonaise en cocktailsaus € 24,65/pp

6) Gelegenheidsbuffet B (vanaf 6 pers )
Basis + roze zalm + tomaat-garnaal + gerookte zalm + heilbot en zeepaling 
+ scampi’s + rivierkreeftjes + kippenboutje + parma met meloen 
+ wilpastei met uienconfituur + aardappelen en rijst met vinaigrette + mayonaise en
cocktailsaus + kazen, fruit & broodjes € 32,15/pp

7) Zalmschotel Belle Vue
Ruim assortiment verse groenten + Roze zalm + tomaat garnaal
+ gerookte zalm + ei + cocktailsaus en aardappelen met vinaigrette 
+ perzik met tonijn + gamba € 19,50/pp 
Supplement gerookte forel en gerookte heilbot + € 3,70/pp

8) Feestbuffet:
Ruim assortiment verse groenten, gekookte ham met asperges, parmaham met me-
loen, gebakken rosbief, foie gras, varkensgebraad, rundsfilet, kippenwit, kippenboutje,
perzik met tonijnsalade, gerookte zalm & heilbot, tomaat garnaal, tongrolletjes,
gamba’s, scampi’s, gepocheerde zalm, aardappelen en rijst met vinaigrette, mayonaise
en cocktailsaus € 34,45/pp

9) Breugelschotel (vanaf 6 personen)
Erwtensoep, ruim assortiment vlees, groenten, aardappelen, brood, koude sausen,
augurkjes, ajuintjes, dessert(s) …. € 18,50/pp

10) Lente- en zomerbuffet
Ruim assortiment rauwe groenten, tomaat-garnaal, gekookte ham met asperges, perzik
met huisbereide krabsalade, gebakken rosbief, gepocheerde zalm, varkensgebraad, ge-
rookte zalm & heilbot, rundsfilet, gegrillde gamba, Parma-ham met meloen, 2 tafel-
broodjes, kippenboutje, aardappel- en rijstsalade, huisbereide pastei met uienconfijt,
pastasalade, gevuld eitje, sausjes € 29,00/pp

11) Kidsbuffet
Assortiment koude groentjes, gevuld eitje, gebakken kippenboutje, perzik met
kipsalade, sneedjes grill worst, mayaworst, plopworst, hespeworst, pastasalade,
sausjes en een tafelbroodje €10,50/pp

Basis =
Ruim assortiment verse groenten en 5 soorten charcuterie + eitje
(Charcuterie = hesp met asperges, varkensgebraad, filet de saxe, salami & kippenwit)

Geldig van 1/12/2020 tot 30/11/2022
DEZE FOLDER VERVANGT ALLE VORIGE FOLDERS.

Daar we met dagverse kwaliteitsprodukten werken, zijn deze soms onderhevig aan prijs-

schommelingen.  Indien deze schommelingen te groot zijn, kunnen we genoodzaakt zijn

deze door te rekenen.  

Suggesties koud buffet
het hele jaar door verkrijgbaar



Nederzwalmsesteenweg 7 – 9750 Zingem

Tel 09/384.12.10

info@slagerijdemeulemeester.be

www.slagerijdemeulemeester.be

Koude buffetten
ZELF SAMEN TE STELLEN

Deze zijn NIET te verkrijgen tijdens de eindejaarsperiode van 15/12 tot 15/1

Basis =
Ruim assortiment verse groenten en 5 soorten charcuterie + eitje € 6,95
(Charcuterie = hesp met asperges, varkensgebraad, filet de saxe, salami & kippenwit)

Verder keuze uit: (gelieve min. 4 soorten te kiezen,voor uw voldoening)

Tomaat garnaal € 4,10
Gebakken kippebil € 1.25
Perzik met krabsalade € 1.30
Meloen met gerookte hesp € 1.35
Verse ananas met tonijnsalade € 2,00
Gepocheerde Zalm € 3.95
Gerookte Zalm € 2,35
Gerookte Heilbot € 2,35
Aardappelen en rijst met vinaigrette € 1.75
Extra vis-garnituur (rivierkreeft, gamba’s, krabpoot...) € 5.50
½ Kreeft € 14.00


