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Eindejaarsmenu’s Eindejaarsmenu’s 
2 FAMILIE MENU € 26,95 /  pers.2 FAMILIE MENU € 26,95 /  pers.
 -  Assort iment van 4 warme huisgemaakte ovenhapjes - Assort iment van 4 warme huisgemaakte ovenhapjes
 - Tomatenroomsoep  - Tomatenroomsoep 
 - Vispannetje   -  Vispannetje  
 -  Feestel i jk opgevuld kalkoengebraad met klassieke groentjes  - Feestel i jk opgevuld kalkoengebraad met klassieke groentjes 
    en kroketjes/grat in dauphinois    en kroketjes/grat in dauphinois

3 3 FEESTMENUFEESTMENU € 29,95 /  pers. € 29,95 /  pers.
 -  Assort iment van 4 warme huisgemaakte ovenhapjes - Assort iment van 4 warme huisgemaakte ovenhapjes
 - Boschampignonsoep - Boschampignonsoep
 - Tagl iatel le scampi - Tagl iatel le scampi
 - Opgevuld feest varkenshaasje of  rollade van parelhoenf i let  -  Opgevuld feest varkenshaasje of  rollade van parelhoenf i let 
    met klassieke groentjes en kroketjes/grat in dauphinois    met klassieke groentjes en kroketjes/grat in dauphinois

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

AperitiefhapjesAperitiefhapjes
KOUDKOUD
3204 Butchers tapasplank  € 8,00 /  pers. 3204 Butchers tapasplank  € 8,00 /  pers. 
 Plankje vol  huisgemaakte charcuterie Plankje vol  huisgemaakte charcuterie
8007 8007 Tapasschotel  van het huisTapasschotel  van het huis € 11 ,25 /  pers. € 11 ,25 /  pers.
 ( tapenades,  grissini ,  aperit ief  kaas,  oosterse scampi ,  ( tapenades,  grissini ,  aperit ief  kaas,  oosterse scampi , 
 ol i j f jes,  peppadew roomkaas. . .  aangevuld met de lekkerste  ol i j f jes,  peppadew roomkaas. . .  aangevuld met de lekkerste 
 zuiderse charcuterie)  zuiderse charcuterie) 
1383 Bruschetta caprese € 2,00 /  st . 1383 Bruschetta caprese € 2,00 /  st . 

WARMWARM
6355 Assort iment huisgemaakte ovenhapjes (12 stuks) € 12 ,00 /  doosje6355 Assort iment huisgemaakte ovenhapjes (12 stuks) € 12 ,00 /  doosje
1174 Assort iment gri l lhapjes van het huis € 18,50 /  stuk1174 Assort iment gri l lhapjes van het huis € 18,50 /  stuk
 (kippenboutje,  Ardense pens,  Breydelspek,  ovenworst ,  (kippenboutje,  Ardense pens,  Breydelspek,  ovenworst , 
 kruidig gehaktballet je,  gerookte kaasworst)  + dipsausje  kruidig gehaktballet je,  gerookte kaasworst)  + dipsausje 
3096 Albondiga’s € 2,50 /  st .3096 Albondiga’s € 2,50 /  st .
 p i t t ige Spaanse gehaktballet jes in kruidige tomatensaus  pit t ige Spaanse gehaktballet jes in kruidige tomatensaus 
 + focaccia dip broodje + focaccia dip broodje
3097 Parelcouscous met gebakken scampi (2 st.)  in currysausje € 2,50 /  st .3097 Parelcouscous met gebakken scampi (2 st.)  in currysausje € 2,50 /  st .
1470 Minivispannetje € 2,25 /  st .1470 Minivispannetje € 2,25 /  st .
1472 Kist je tart i f lette € 2,25 /  st .1472 Kist je tart i f lette € 2,25 /  st .
139 Kippenboutjes (per 10 stuks) € 6,50 /  doosje139 Kippenboutjes (per 10 stuks) € 6,50 /  doosje
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FeestsoepenFeestsoepen
8052 Boschampignonsoep € 3,50 /  pers. 8052 Boschampignonsoep € 3,50 /  pers. 
8054 Tomatenroomsoep € 3,00 /  pers.8054 Tomatenroomsoep € 3,00 /  pers.
8055 Kreeftenroomsoep € 6,00 /  pers.8055 Kreeftenroomsoep € 6,00 /  pers.

Koude voorgerechtenKoude voorgerechten
  
8104 Rundscarpaccio van Belgisch Witblauw € 10,00 /  pers. 8104 Rundscarpaccio van Belgisch Witblauw € 10,00 /  pers. 
8022 Vitel lo tonnato – I tal iaanse klassieker € 11 ,00 /  pers.8022 Vitel lo tonnato – I tal iaanse klassieker € 11 ,00 /  pers.
8102 Huisgerookte zalm graved lax € 11 ,00 /  pers.8102 Huisgerookte zalm graved lax € 11 ,00 /  pers.

Warme voorgerechtenWarme voorgerechten
8152 Gegratineerd vispannetje € 10,95 /  pers.8152 Gegratineerd vispannetje € 10,95 /  pers.
8153 Kort gebakken zalmtournedos met f i jne groentjes € 10,95 /  pers.8153 Kort gebakken zalmtournedos met f i jne groentjes € 10,95 /  pers.
8156 Scampi tagl iatel le maison € 10,95 /  pers.8156 Scampi tagl iatel le maison € 10,95 /  pers.
3360 Risotto met boschampignons (Veggie) € 9,95 /  pers.3360 Risotto met boschampignons (Veggie) € 9,95 /  pers.
  

Feestelijke hoofdgerechtenFeestelijke hoofdgerechten
Standaard inbegrepen:  Warme groentekrans Standaard inbegrepen:  Warme groentekrans 

+ aardappelbereiding naar keuze (kroketjes,  fr iet jes of  grat in dauphinois)+ aardappelbereiding naar keuze (kroketjes,  fr iet jes of  grat in dauphinois)

49 Ovengebakken beenham in sneetjes € 15,75 /  pers.49 Ovengebakken beenham in sneetjes € 15,75 /  pers.
50 Orloffgebraad archiduc € 16 ,50 /  pers.50 Orloffgebraad archiduc € 16 ,50 /  pers.
52 52 Opgevuld feestvarkenshaasje in dragonsausOpgevuld feestvarkenshaasje in dragonsaus € 17 ,95 /  pers. € 17 ,95 /  pers.
54 54 Opgevuld kalkoengebraad in feestsausOpgevuld kalkoengebraad in feestsaus € 15,75 /  pers. € 15,75 /  pers.
55 Kalkoenorloff  archiduc € 15,75 /  pers.55 Kalkoenorloff  archiduc € 15,75 /  pers.
62 62 Hertenkalf  ‘grand veneur ’Hertenkalf  ‘grand veneur ’  € 24,95 /  pers.  € 24,95 /  pers. 
63 63 Rollade van parelhoenf i let  in porto-druivensausjeRollade van parelhoenf i let  in porto-druivensausje € 18,95 /  pers. € 18,95 /  pers.
65 Langzaam gegaard wildstoofpotje van hert  € 17 ,45 /  pers.65 Langzaam gegaard wildstoofpotje van hert  € 17 ,45 /  pers.

WARME GROEN TEKRANSWARME GROEN TEKRANS
 Klassiek Klassiek
  Gekarameliseerde wit loof jes,  boontjes met spek,   Gekarameliseerde wit loof jes,  boontjes met spek, 
  zoete wortelt jes,  champignonmengeling   zoete wortelt jes,  champignonmengeling 
OFOF
 Fruit ig  Fruit ig 
  Zoete wortelt jes,  boontjes met spek,  appelt jes met   Zoete wortelt jes,  boontjes met spek,  appelt jes met 
  veenbessen,  peert jes in rode wijn   veenbessen,  peert jes in rode wijn 

T
T

T
T



Gezellig tafelenGezellig tafelen
T IP:  onze al l- in formules zi jn voorzien van koude groentjes,  koude sausjes en T IP:  onze al l- in formules zi jn voorzien van koude groentjes,  koude sausjes en 
aardappelbereiding naar keuze (fr iet jes,  krielt jes,  aardappel- of  pastasalade)aardappelbereiding naar keuze (fr iet jes,  krielt jes,  aardappel- of  pastasalade)

GOURMETGOURMET
8025 Kidsgourmet € 6,00 /  pers.8025 Kidsgourmet € 6,00 /  pers.
 (Worstje,  hamburger,  kipf i let ,  mini  cordonbleu,  mini  biefstukje) (Worstje,  hamburger,  kipf i let ,  mini  cordonbleu,  mini  biefstukje)

8365 Gourmet tradit ioneel € 10,35 /  pers. 8365 Gourmet tradit ioneel € 10,35 /  pers. 
68 Gourmet tradit ioneel al l- in formule € 17 ,40 /  pers.68 Gourmet tradit ioneel al l- in formule € 17 ,40 /  pers.

8366 Gourmet de luxe € 13,00 /  pers.8366 Gourmet de luxe € 13,00 /  pers.
 (Beste f i let  stukjes aangevuld met verse zalm & scampispies) (Beste f i let  stukjes aangevuld met verse zalm & scampispies)
70 Gourmet de luxe al l- in formule € 20,05 /  pers.70 Gourmet de luxe al l- in formule € 20,05 /  pers.

8527 Teppanyaki  schotel   € 15,00 /pers8527 Teppanyaki  schotel   € 15,00 /pers
66 66 Teppanyaki  schotel  al l- in formuleTeppanyaki  schotel  al l- in formule € 22,50 /  pers. € 22,50 /  pers.
 (Lamskroontje,  spekhaasje,  oosters kippenspiesje,  (Lamskroontje,  spekhaasje,  oosters kippenspiesje, 
 miniburger,  rumsteak,  kalkoen indonesian,  miniburger,  rumsteak,  kalkoen indonesian, 
 gemarineerde zalm, scampispies,  stuk kabeljauw) gemarineerde zalm, scampispies,  stuk kabeljauw)

3122  3122  HamburgerpartyHamburgerparty  € 15,00 /  pers.  € 15,00 /  pers.
 (assort iment van 5 hamburgertjes met bi jpassende  (assort iment van 5 hamburgertjes met bi jpassende 
 garnituren,  sausjes en broodjes) garnituren,  sausjes en broodjes)

82 Raclettemenu € 13,75 /  pers.82 Raclettemenu € 13,75 /  pers.
 (assort iment gerookte f i jne charcuterie,  raclette kaas,  (assort iment gerookte f i jne charcuterie,  raclette kaas, 
 r i jkel i jke garnituren,  vergezeld van krielt jes) r i jkel i jke garnituren,  vergezeld van krielt jes)

10 Huur gourmetstel  € 10,0010 Huur gourmetstel  € 10,00
38 Huur Teppanyaki  plaat € 10,0038 Huur Teppanyaki  plaat € 10,00

FONDUEFONDUE
8355 Kids fondue € 5,85 /  pers.8355 Kids fondue € 5,85 /  pers.
 Rund,  varken,  gevogelte,  meer ballet jes Rund,  varken,  gevogelte,  meer ballet jes

8350 Fondue tradit ioneel   € 9 ,25 /  pers.8350 Fondue tradit ioneel   € 9 ,25 /  pers.
 Rund,  kalf,  varken,  kalkoen,  ballet jes,  miniworstje,  spekvinkje Rund,  kalf,  varken,  kalkoen,  ballet jes,  miniworstje,  spekvinkje

69 Fondue tradit ioneel al l- in formule € 16 ,30 /  pers.69 Fondue tradit ioneel al l- in formule € 16 ,30 /  pers.

8352 Fondue de luxe € 12 ,45 /  pers.8352 Fondue de luxe € 12 ,45 /  pers.
 Beste f i let  stukjes en exclusiviteiten Beste f i let  stukjes en exclusiviteiten

71 Fondue de luxe al l- in formule € 19 ,50 /  pers.71  Fondue de luxe al l- in formule € 19 ,50 /  pers.

1012 Fondueballet jes  € 13,99 /  kg1012 Fondueballet jes  € 13,99 /  kg

1282 Fondueolie € 5,80 /  f les1282 Fondueolie € 5,80 /  f les

15 Huur fonduestel  € 10,0015 Huur fonduestel  € 10,00
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Bijgerechten en GarniturenBijgerechten en Garnituren
KOUDE GROEN TEN & SALADESKOUDE GROEN TEN & SALADES
8383 Koude groentenschotel  € 4,45 /  pers.8383 Koude groentenschotel  € 4,45 /  pers.
 Mix sla,  geraspte wortels,  tomaten met ajuinsnippers,   Mix sla,  geraspte wortels,  tomaten met ajuinsnippers,  
 verse boontjes,  koolsalade,  komkommerschi j f jes  verse boontjes,  koolsalade,  komkommerschi j f jes 
20 Pastasalade van het huis € 2,50 /  pers.20 Pastasalade van het huis € 2,50 /  pers.
20 Aardappelsalade  € 2,50 /  pers.20 Aardappelsalade  € 2,50 /  pers.

WARME AARDAPPELSUGGESTIESWARME AARDAPPELSUGGESTIES
21 Grat in dauphinois € 2,00 /  pers.21  Grat in dauphinois € 2,00 /  pers.
21  Verse fr iet jes  € 1 ,85 /  pers.21  Verse fr iet jes  € 1 ,85 /  pers.
21  Verse kroketten (20stuks) € 5,00 /  doosje21 Verse kroketten (20stuks) € 5,00 /  doosje
21 Verse puree € 2,00 /  pers.21  Verse puree € 2,00 /  pers.

SAUZENSAUZEN
1287 Koude sausjes bi j  partyschotel  € 1 ,20 /  pers.1287 Koude sausjes bi j  partyschotel  € 1 ,20 /  pers.
 Tartaarsaus,  Cocktai lsaus,  Mayo  Tartaarsaus,  Cocktai lsaus,  Mayo 

EindejaarsbuffettenEindejaarsbuffetten
Diverse groenten,  sausjes,  aardappel-/pastasalade zi jn hierbi j  inbegrepen.Diverse groenten,  sausjes,  aardappel-/pastasalade zi jn hierbi j  inbegrepen.

12 12 VLEESVLEES-- EN VISSCHOTEL MENU EN VISSCHOTEL MENU (FEESTBUFFET) € 26,00 /  pers. (FEESTBUFFET) € 26,00 /  pers.
Helft  vlees,  helft  v is :  Noorse gerookte zalm, gerookte forel , Helft  vlees,  helft  v is :  Noorse gerookte zalm, gerookte forel , 
opgevulde tomaat-garnaal ,  scampi ,  gepocheerde zalm, opgevulde tomaat-garnaal ,  scampi ,  gepocheerde zalm, 
gerookte hei lbot ,  opgevuld eit je met vissalade,  gebraiseerde gerookte hei lbot ,  opgevuld eit je met vissalade,  gebraiseerde 
kalkoenf i let ,  varkensgebraad,  gebakken rosbief,  rauwe hesp kalkoenf i let ,  varkensgebraad,  gebakken rosbief,  rauwe hesp 
met meloen,  gekookte hesp met asperges,  seizoenpatémet meloen,  gekookte hesp met asperges,  seizoenpaté

78 ZUIDERS BUFFET € 27,50 /  pers.78 ZUIDERS BUFFET € 27,50 /  pers.
Carpaccio van zalm, carpaccio van rund,  tomaat-mozzarella , Carpaccio van zalm, carpaccio van rund,  tomaat-mozzarella , 
assort iment tapas,  prosciutto-meloen,  paella ,  pizza sl ices, assort iment tapas,  prosciutto-meloen,  paella ,  pizza sl ices, 
focaccia en zuiderse pastasalade + garniturenfocaccia en zuiderse pastasalade + garnituren
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DessertsDesserts
(1-4-6-8-10-12 pers.)(1-4-6-8-10-12 pers.)

794 Chocomousse van het huis € 2,60 /  st .794 Chocomousse van het huis € 2,60 /  st .

6363 Croque-en-bouche (enkel 8 personen) € 4,50 /  pers.6363 Croque-en-bouche (enkel 8 personen) € 4,50 /  pers.
 Toren van soesjes gevuld met banketbakkersroom Toren van soesjes gevuld met banketbakkersroom
6367 Fruittaart  € 4,50 /  pers.6367 Fruittaart  € 4,50 /  pers.
 Zanddeeg of  bladerdeeg r i jkel i jk gevuld met vers fruit  Zanddeeg of  bladerdeeg r i jkel i jk gevuld met vers fruit 
6368 Taart  Progres € 4,50 /  pers.6368 Taart  Progres € 4,50 /  pers.
 Amandelbiscuit  met slagroom Amandelbiscuit  met slagroom
6365 Taart  Samba   € 4,50 /  pers.6365 Taart  Samba   € 4,50 /  pers.
 Chocoladebiscuit  melk-fondant-chocolade crème Chocoladebiscuit  melk-fondant-chocolade crème
6366 Taart  Truf ina € 4,50 /  pers.6366 Taart  Truf ina € 4,50 /  pers.
 Pral iné notencrème met krokrant laagje feui l let ine Pral iné notencrème met krokrant laagje feui l let ine
6361 Kerstbuche € 4,50 /  pers.6361 Kerstbuche € 4,50 /  pers.
 Met slagroom en vers fruit Met slagroom en vers fruit
6362 Kerstbuche € 4,50 /  pers.6362 Kerstbuche € 4,50 /  pers.
 Met vanil le boterroom  Met vanil le boterroom 
6364 Kerstmuts € 4,50 /  pers.6364 Kerstmuts € 4,50 /  pers.
 Vanil leroomijs met karamel en nougatroomijs en meringue Vanil leroomijs met karamel en nougatroomijs en meringue
  

Voor de hobby koks – Suggesties vers vleesVoor de hobby koks – Suggesties vers vlees
Vers vlees bestell ingen dienen afgehaald te worden op 23/ 12 & 30/ 12. Vers vlees bestell ingen dienen afgehaald te worden op 23/ 12 & 30/ 12. 
•  Côte à l ’os Belgisch Witblauw (gekruid,  gemarineerd of  natuur)•  Côte à l ’os Belgisch Witblauw (gekruid,  gemarineerd of  natuur)
•  Rosbief •  Rosbief 
•  F i let  pur•  F i let  pur
•  Varkenshaasje •  Varkenshaasje 
•  Varkensf i let  gebraad •  Varkensf i let  gebraad 
•  Varkenskroontje •  Varkenskroontje 
•  Koni jn•  Koni jn
•  Poussin•  Poussin
•  Duif•  Duif
•  Eendenborstf i let•  Eendenborstf i let
•  Parelhoenf i let•  Parelhoenf i let

•  Bressekip•  Bressekip
•  Kalkoengebraad• Kalkoengebraad
• Opgevulde kalkoen +- 3,8 kg•  Opgevulde kalkoen +- 3,8 kg
•  Opgevulde kwartels•  Opgevulde kwartels
•  Lamskroontjes /  Lamsf i lets•  Lamskroontjes /  Lamsf i lets
•  Rundstong• Rundstong
• Ardeens gebraad• Ardeens gebraad
• Ossobuco (kalfsschenkels)•  Ossobuco (kalfsschenkels)
•  Varkenswangetjes•  Varkenswangetjes
•  Kalfsblanquette•  Kalfsblanquette

SAUZEN APART TE KOPEN PER LI TER:SAUZEN APART TE KOPEN PER LI TER:   € 11 ,99 /  kg   € 11 ,99 /  kg 
•  Kalfsfond van het huis – perfect als basis voor al  uw lekkerste  •  Kalfsfond van het huis – perfect als basis voor al  uw lekkerste  
 sauzen zelf  te maken sauzen zelf  te maken
• Bruine jussaus• Bruine jussaus
• Feestsaus – met zi lveruit jes en spekjes•  Feestsaus – met zi lveruit jes en spekjes
•  Archiducsaus• Archiducsaus
• Pepersaus• Pepersaus
• Dragonsaus• Dragonsaus
• Porto-druivensaus• Porto-druivensaus
• Grand veneursaus• Grand veneursaus



  

Praktische afsprakenPraktische afspraken
Hoe bestellen? Hoe bestellen? 
•  Webshop:  www.charcuteriet je.be•  Webshop:  www.charcuteriet je.be
•  In de winkel•  In de winkel
•  E-mail :  info@dekeukelaere.keurslager.be•  E-mail :  info@dekeukelaere.keurslager.be
BESTELLING PAS DEFINI T IEF BIJ VOLLEDIGE BETALING VOORAFBESTELLING PAS DEFINI T IEF BIJ VOLLEDIGE BETALING VOORAF

Betalen in de winkel of  v ia overschri jv ing met duidel i jke vermelding naam: Betalen in de winkel of  v ia overschri jv ing met duidel i jke vermelding naam: 
BE79385011413933BE79385011413933

NIEUW: CORONAMAATREGELEN T IJDENS DE FEESTDAGEN:NIEUW: CORONAMAATREGELEN T IJDENS DE FEESTDAGEN:
Omwille van het coronavirus hebben we enkele maatregelen getroffen om de Omwille van het coronavirus hebben we enkele maatregelen getroffen om de 
drukte te verminderen in onze winkel ,  di t  voor uw en onze vei l igheid.drukte te verminderen in onze winkel ,  di t  voor uw en onze vei l igheid.

•  Alle bestell ingen worden vooraf betaald inclusief  de waarborg.•  Alle bestell ingen worden vooraf betaald inclusief  de waarborg.
•  Alle bestell ingen worden afgehaald tussen 10u – 14u.•  Alle bestell ingen worden afgehaald tussen 10u – 14u.
•  Alle afhal ingen gebeuren in de buitenlucht via een coronaproof  •  Alle afhal ingen gebeuren in de buitenlucht via een coronaproof  
 afhaalpunt op onze parking,  NIET in de winkel . afhaalpunt op onze parking,  NIET in de winkel .
•  Gel ieve rekening te houden met het uur van afhalen die op uw  •  Gel ieve rekening te houden met het uur van afhalen die op uw  
 bestelbon zal  staan. bestelbon zal  staan.

Borg is voor ons een must!Borg is voor ons een must!
Voor al  ons uitgeleend materiaal  wordt een borg aangerekend.  De Voor al  ons uitgeleend materiaal  wordt een borg aangerekend.  De 
terugbetal ing gebeurt steeds bi j  het terugbrengen na 1  week! Uiteraard komt terugbetal ing gebeurt steeds bi j  het terugbrengen na 1  week! Uiteraard komt 
het materiaal  ongeschonden en proper terug. het materiaal  ongeschonden en proper terug. 

UI TERSTE BESTELDATUM FEESTDAGEN:UI TERSTE BESTELDATUM FEESTDAGEN:
Tot 19 december voor Kerst & tot  26 december voor oudejaar.Tot 19 december voor Kerst & tot  26 december voor oudejaar.

OPENINGSUREN T IJDENS DE FEESTDAGENOPENINGSUREN T IJDENS DE FEESTDAGEN ::
23/ 12  winkel open + afhal ing van (vaccuum)vers vlees bestell ingen23/ 12  winkel open + afhal ing van (vaccuum)vers vlees bestell ingen
24/ 12 & 31/ 12 :   Enkel open voor afhal ing24/ 12 & 31/ 12 :   Enkel open voor afhal ing
  Afhal ingen:  tussen 10u tot  14u  Afhal ingen:  tussen 10u tot  14u
25/ 12 & 1/ 01 :   Enkel open voor afhal ing25/ 12 & 1/ 01 :   Enkel open voor afhal ing
  Afhal ingen:  tussen 10u30 tot  11u30  Afhal ingen:  tussen 10u30 tot  11u30
2/ 01/21 :  winkel open vanaf 10u tot  16u.2/ 01/21 :  winkel open vanaf 10u tot  16u.

Maandag 4 januari  terug de normale openingsuren.Maandag 4 januari  terug de normale openingsuren.

Bedankt voor het vertrouwen.Bedankt voor het vertrouwen.



VELDM. MONTGOMERYSTRAAT 141VELDM. MONTGOMERYSTRAAT 141
8520 KUURNE8520 KUURNE

TEL. 056 71 10 52  TEL. 056 71 10 52  

INFO@DEKEUKELAERE.KEURSLAGER.BEINFO@DEKEUKELAERE.KEURSLAGER.BE
  WEBSITE/WEBSHOP  WEBSITE/WEBSHOP

 WWW.KEURSLAGERKUURNE.COM – WWW.CHARCUTERIETJE.BE  WWW.KEURSLAGERKUURNE.COM – WWW.CHARCUTERIETJE.BE 

KEURSLAGERKEURSLAGER
’T CHARCUTERIETJE    ’T CHARCUTERIETJE    


