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EINDEJAARSMENU’S
2 FAMILIEMENU  all-in  € 26,95 / pers.
 - Assortiment van 4 warme huisgemaakte bladerdeeg ovenhapjes
 - Tomatenroomsoep 
 - Vispannetje  
 - Ardeens kalkoengebraad met klassieke groentjes en kroketjes / gratin dauphinois

3 FEESTMENU all-in  - TOPPER - € 29,95 / pers.
 - Assortiment van 4 warme huisgemaakte bladerdeeg ovenhapjes 
 - Boschampignonsoep
 - Tagliatelle scampi
	 -	Op	beukenhout	gerookt	varkenshaasje	of	rollade	van	parelhoenfilet,	
   met klassieke groentjes en kroketjes of gratin dauphinois

4 FIJNPROEVERSMENU all-in  € 35,50 / pers.
 - Assortiment van 4 huisgemaakte ovenhapjes
 - Kreeftenroomsoep 
 - Zalmtournedos van de chef 
 - Hertenkalf grand veneur met klassieke groentjes en kroketjes / gratin dauphinois

6 COWBOYSTEAKMENU  € 16,25 / pers. 
 - Gekruide rundertournedos (+- 300gr per steak) op smeedijzeren spies
 - Kommetje koude groenten + vinaigrette
 - Twee warme sauzen
 - Lookaardappel of verse frietjes

*	brandpasta	apart	te	bestellen:	€	5	/	fles
* waarborg: € 30 /pers. 
 
81 SHARING DINNER MENU (vanaf 8 pers.) NIEUW! € 35,00 / pers.
Samen delen en genieten!
 - Charcuterie mediterrano
 - Bruschetta pomodoro
 - Malse kip yakitori
 - Kruidig lamskroontje
 - Albondiga’s + focaccia
 - Patatas bravas + dip
 - Pizza slices
 - Paella de valencia
 - Grilled vegetables
 - Ensalada fresca
 - Ravioli della casa
 - Finger ribs + lak
 - Scampi aioli



APERITIEFHAPJES
KOUD
8007 Tapasschotel de luxe (vanaf 4 pers.) € 11,25 / pers.

(kaasblokjes, 2 soorten tapenades, oosterse scampi, koningsolijven, 
peppadew met roomkaas, koekjes, grissini, pancetta, chorizo, prosciutto, 
zuiderse salami, zongedroogde tomaatjes ... )

3204 Vlaamsche borrelplank (vanaf 4 pers.) € 6,00 / pers.
Ovenspek, grillworst, hoofdvlees, pens, Ardeens brood, Cobourg, paté, 
droge worst

1383 Bruschetta  € 1,75 / st. 
 Gegrild broodje met olijfolie, buffelmozzarella 
3205 Bruschetta assortiment € 7,00 / pers.
 (zalm kruidenkaas, geitenkaas-honing-spek, pomodoro, pancetta-aioli)
282 Miniwraps € 1,10 / st.
 Kip/zalm/ham/beef
8014 Minibordje carpaccio rund € 1,95 / st.
1097 Minibordje vitello tonnato € 2,25 / st.
8015 Minibordje tartaar van huisgerookte zalm € 2,25 / st.

WARM
6355 Assortiment huisgemaakte ovenhapjes (12 stuks) € 10,00 / doosje
1174 Smulsteen € 18,50 / st.

Warme smulhapjes (kippenboutje, Ardeense pens, Breydelspek, ovenworst, 
kruidig gehaktballetje)   met sausjes, gebruik ovensteen inclusief 

3096 Albondiga’s € 2,50 / st.
pittige Spaanse gehaktballetjes in kruidige tomatensaus

3097 Parelcouscous met gebakken scampi (2 st.) in currysausje € 2,50 / st.
3098 Groentestoemp met stukje witte vis € 2,50 / st.
1470 Minivispannetje € 2,25 / st.
1472	 Kistje	tartiflette	 €	 2,25	/	st.
 Aardappelen, spekjes, Reblochon kaas 
139 Kippenboutje (per 10 st.) € 6,50 / doosje
 

Topper



SOEPEN
8052 Boschampignonsoep € 3,00 / pers.
8053 Broccoliroomsoep € 2,80 / pers.
8054 Tomatenroomsoep € 2,20 / pers.
8055 Kreeftenroomsoep € 5,00 / pers.
2254 Butternut pompoensoep € 3,00 / pers.

KOUDE VOORGERECHTEN
 
ONZE CARPACCIO’S
8104 Rundcarpaccio van Belgisch witblauw € 9,50 / pers. 
8022 Vitello tonnato, kalfsvlees € 10,50 / pers.
1035 Huisgerookte zalm carpaccio € 9,50/ pers.

8105	 Huisbereide	wildpasteien	met	appelbeschuit,	sla	en	konfijten	€	 8,50	/	pers.

WARME VOORGERECHTEN
8152 Gegratineerd vispannetje € 9,95 / pers.
8153 Kort gebakken zalmtournedos € 9,95 / pers.
8156 Scampi tagliatelle maison € 9,95 / pers.
3100 Tongrolletjes in nantuasaus € 9,95 / pers.
1313 Kaaskroket € 1,95 / st.
1312 Garnaalkroket € 3,20 / st.
 



WARME HOOFDGERECHTEN
Standaard inbegrepen: Warme groentekrans, 

keuze uit kroketjes, frietjes of gratin dauphinois 

VARKEN
47 Kuurns gebraad in romig Ezelsbiersausje € 14,90 / pers.
49 Ovengebakken beenham op zijn geheel of in sneetjes € 14,95 / pers.
50 Orloffgebraad archiduc € 16,50 / pers.
51 Italiaans gebraad in mascarponesaus € 16,95 / pers.
52 Op beukenhout gerookt varkenshaasje in dragonsaus € 17,95 / pers.
3207 Varkenskroontje blackwell € 17,95 / pers.

GEVOGELTE
54 Kalkoengebraad in feestsaus € 14,75 / pers.
55 Kalkoenorloff archiduc € 15,75 / pers.
56 Ardeens kalkoengebraad in romig Ezelsbiersausje € 15,75 / pers.

KALFS
57 Kalfsblanquette van de chef € 16,85 / pers.
 
WILD
62	 Hertenkalffilet	‘grand	veneur’	 €	 24,95	/	pers.	
63	 Rollade	van	parelhoenfilet	in	porto-druivensausje	 €	 18,95	/	pers.
65 Langzaam gegaard wildstoofpotje € 17,45 / pers.
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GEZELLIG TAFELEN
TIP: ALL-IN formule: koude groentjes, frietjes/aardappelen, koude sausjes incl.

66 TEPPAN YAKI SCHOTEL € 22,50 / pers.
Lamskroontje, spekhaasje, oosters kippenspiesje, miniburger, rumsteak, 
kalkoen Indonesian, gemarineerde zalm, scampispies, stuk kabeljauw

 INCLUSIEF koude groenten, frieten/aardappelsuggestie, koude sausen

82 RACLETTE SCHOTEL  € 13,75 / pers.
	 assortiment	gerookte	fijne	charcuterie,	raclette	kaas,	rijkelijke	
 garnituren, vergezeld van mini krieltjes of pofaardappel

3122 HAMBURGERPARTY  € 15,00 / pers.
 assortiment van 5 hamburgertjes met bijpassende garnituren, 
 sausjes en broodjes

FONDUE
8355 Kids fondue € 5,85 / pers.
 Rund, varken, gevogelte, meer balletjes
8350 Fondue traditioneel   € 9,25 / pers.
 Rund, kalf, varken, kalkoen, balletjes, miniworstje, spekvinkje
69 Fondue all-in formule € 16,30 / pers.
8352 Fondue degustatie € 12,45 / pers.
	 Beste	filet	stukjes	en	exclusiviteiten
71 Fondue degustatie all-in formule € 19,50 / pers.
1012 Fondueballetjes € 13,99 / kg
 Met kaas, zonder kaas 
1282 Fondueolie niet vergeten te bestellen € 5,80 / st.

GOURMET
8025 Kidsgourmet € 6,00 / pers.
	 Worstje,	hamburger,	kipfilet,	minicordonbleu,	minibiefstukje
8365 Gourmet traditioneel € 10,35 / pers. 
68 Gourmet traditioneel all-in formule € 17,40 / pers.
8366 Gourmet de luxe € 13,00 / pers.
	 Beste	filet	stukjes	aangevuld	met	verse	zalm	&	scampispies
70 Gourmet de luxe all-in formule € 20,05 / pers.
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BIJGERECHTEN EN 
GARNITUREN

KOUDE GROENTEN & SALADES
8383 Klassiek € 4,45 / pers.

Gemengde salade, geraspte wortels, tomaten met ajuinsnippers,   
verse  boontjes, koolsalade, seldersalade 

20 Pastasalade van het huis € 2,50 / pers.
20 Aardappelsalade  € 2,50 / pers.

WARME GROENTEN
8382 Klassiek € 5,45 / pers.

Gekaramelliseerde witloofjes, boontjes met spek, zoete worteltjes,  
champignonmengeling 

8399 Fruitig (eerder bij wildgerechten) € 5,45 / pers.
Zoete worteltjes, boontjes met spek, appeltjes met veenbessen,  
peertjes in rode wijn 

21 WARME AARDAPPELSUGGESTIES
Gratinaardappelen    € 1,95 / pers.
Verse frietjes  € 1,40 / pers.
Verse kroketten  € 1,60 / pers.
Verse puree € 1,65 / pers.
Pofaardappel in schil met lookboter € 1,95 / pers.
Rozemarijn aardappelen  € 2,25 / pers.
Krieltjes € 1,95 / pers.

SAUZEN
1287 Koude sausjes bij partyschotel € 1,20 / pers.
 Tartaarsaus, cocktailsaus, zoetpikante saus  
8400 Koude en warme sausjes bij partyschotel € 1,40 / pers.
 Tartaarsaus, cocktailsaus, archiduc, bearnaise



BROODJES
(Vanaf 20/12/19 tot 5/1/20 geen minibroodjes verkrijgbaar)

MINIBROODJES 
8251 Klassiek met garnituren € 1,20 / broodje
597 Luxe met garnituren  € 1,40 / broodje
3208 Combi (3 broodjes, 3 wraps met fruitgarnituur) € 9,50 / pers.

KAASSCHOTEL 
8270 Kaasschotel als hoofdgerecht (vanaf 4 personen) € 13,25 / pers.
8271 Kaasschotel als nagerecht € 8,95 / pers.

 Vergezeld met notenmengeling en zoet fruit

(minibroodjes apart bij te bestellen)



KOUDE SCHOTELS MENU
Onze specialiteit: verzorgde koude schotels (verkrijgbaar vanaf 4 personen)
Diverse groenten, sausjes, aardappel-/pastasalade zijn hierbij inbegrepen.

Vanaf 20/12/19  tot 5/1/20  is enkel onze topper VLEES- en VISSCHOTEL 
(FEESTBUFFET) verkrijgbaar.

9 BREUGHEL MENU € 14,50 / pers.
Paté	‘maison’,	kop,	gerookte	boerenham,	droge	worst,	traditionele
kazen, gegrilde hesp, gehakt, frikandon …
gebakken kippenboutje, grillworst 

10 VLEESSCHOTEL MENU € 16,00 / pers.
Luxe charcuterieschotel bestaande uit een gebakken kippenboutje
(evt. warmen), kippenwit tuinkruiden, paté van het huis, gebakken rosbief, 
préparé, hespenrolletje met asperges, rauwe ham met meloen, rillette, pur 
porc salami, porchetta, tomaat met vleessalade

12 VLEES- EN VISSCHOTEL MENU (FEESTBUFFET) € 26,00 / pers.
Helft vlees, helft vis, huisgerookte zalm, gerookte forel, opgevulde tomaat-
garnaal, scampi, gepocheerde zalm, gerookte heilbot, tongrolletje, 
opgevuld eitje met tonijnsalade, haring in curry, gevogeltespecialiteit van 
het huis, porchetta, pur porc salami, gebakken rosbief, rauwe ham met 
meloen, gekookte hesp van het huis met asperges, seizoenspaté

78 ZUIDERS BUFFET € 27,50 / pers.
Carpaccio van zalm, carpaccio van rund, tomaat-mozzarella, assortiment 
tapas, prosciutto-meloen, paella, pizza slices, aangepast brood en zuiderse 
pastasalade + koude groenten



DESSERTS
794 Chocomousse van het huis € 2,60 / st.
3209	 Koffie	verwennerij	 €	 4,70	/	pers.
6363 Croque-en-bouche (8 pers.) € 3,50 / pers.
 Toren van soesjes gevuld met banketbakkersroom (enkel 8 personen)

Alle taarten : ENKEL TE VERKRIJGEN 4-6-8-10 personen 
(ism. Bakkerij Tompoes)

6367 Fruittaart € 3,50 / pers.
 Zanddeeg of bladerdeeg rijkelijk gevuld met vers fruit 
6368  Taart Progres € 3,50 / pers.
 Amandelbiscuit met slagroom
6365 Taart Samba   € 3,50 / pers.
 Chocoladebiscuit melk-fondant-chocolade crème
6366	 Taart	Trufina	 €	 3,50	/	pers.
 Praliné notencrème met krokant laagje feuilletine
6361 Buche € 4,80 / pers.
 (Vanille – chocolade / vanille- praliné / vanille-Mokka 
 / vanille – aarbeien sorbet / vanille frambozensorbet )
6364 Kerstmuts € 4,40 / pers.
 Vanilleroomijs met karamel en nougatroomijs en meringue

Nieuw: kerstbuches 
 * Botanist € 4,80 / pers. 
 * Limona € 4,80 / pers.



PRAKTISCHE AFSPRAKEN
Hoe bestellen? Bij voorkeur via e-mail of de webshop
E-mail: info@dekeukelaere.keurslager.be
Webshop: www.keurslagerkuurne.com
• U vindt ons volledig assortiment terug op de webshop. 
• Klik op WINKEL voor het volledige assortiment
• Klik alsook op MENUS en/of FOLDER 
Opgepast: We vragen voor elke bestelling een voorschot van € 50
Bij afhalingen bestellingen breng je steeds uw bestelbon mee, alsook bij het 
terugbrengen van uw gehuurde materiaal.
Borg is voor ons een must!
Voor al ons uitgeleend materiaal wordt een borg aangerekend. De terugbetaling 
gebeurt steeds bij het terugbrengen NA 1 WEEK!, uiteraard komt het materiaal 
ongeschonden en proper terug. Dank voor uw medewerking.
OPGELET: (JOYN-QUSTOMER spaarkaart) Tijdens de feestdagen kunt u geen 
gebruik maken van de gratis producten van de klantenkaart. In de periode van 
23 december tot en met 1 januari.
Uiterste	besteldatum	feestdagen:	Tot	20	december	&	tot	27	december

OPENINGSUREN FEESTDAGEN: 
24/12/19	&	31/12/19:	 Afhalingen	vanaf	14.00	-	16.00	u.
25/12/19	&	1/01/20:	 Afhalingen	tussen	11.00	-	11.30	u.
2/01/20: GESLOTEN
3/01/20: GESLOTEN
4/01/20: OPNIEUW OPEN

Bedankt voor het vertrouwen en we staan met gans ons team jullie ten dienst. 



KEURSLAGER ’T CHARCUTERIETJE 
CULINAIR COMFORT 

VELDM. MONTGOMERYSTRAAT 141 – 8520 KUURNE
TEL. 056 71 10 52 

INFO@DEKEUKELAERE.KEURSLAGER.BE

WWW.KEURSLAGERKUURNE.COM

join us on 

Prettige feesten

                        en smaakvol 2020


