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NUTTIGE 
INFORMATIE

Openingsuren

Donderdag 23 december gesloten  
Vrijdag 24 december doorlopend open van 7u tot 17u 
Zaterdag 25 december enkel afhaling bestellingen van 10u tot 11u 

Donderdag 30 december gesloten  
Vrijdag 31 december doorlopend open van 7u tot 17u 
Zaterdag 1 januari enkel afhaling bestellingen van 10u tot 11u 

Tijdig bestellen

Bestellen voor kerst kan tot en met vrijdag 17 december.  
Bestellen voor nieuwjaar kan tot en met vrijdag 24 december.

Bestellingen kunnen enkel in de winkel doorgegeven worden.  
Niet via telefoon of mail.

De bestelbon krijgt u meteen mee en dient meegebracht te worden 
op het moment van afhaling bij ons in de winkel.

Allergenen

Heeft u een bepaalde allergie? Meld deze zeker en vast  
en dan kijken wij samen met u voor een oplossing.



DRY 
AGED 
MEAT

HOBBY
KOKS

Belgisch witblauw, Rubia, Black Angus (eigen kweek),  
Black Angus butcher burger, Montbéliard, Scottona, Charolais. 

Het dry aged rijpen komt voort vanuit een oude ambacht. Ook 
bij ons heeft het vlees de tijd om te rijpen in onze rijpkamer. 
Hier wordt de luchtvochtigheid, luchtcirculatie en temperatuur 
nauwlettend in het oog gehouden. 

Bereiding 
Plaats de côte à los gedurende 2 uur op maximaal 40 graden 
in een voorverwarmde oven. Smelt nadien een klont boter in de 
pan, maak de grill goed warm of zorg dat de barbecue aan ligt. 
Kleur de côte à los langs beide kanten mooi aan. U zult zien dat 
uw stuk vlees nu de perfecte cuisson heeft. Smakelijk! 

Eendenborst, hertenkalf, hazenrug, konijn, parelhoen, kalkoen, 
ree, varkensgebraad, varkenshaasje, rosbief, filet pur … of liever 
toch iets anders in gedachten? Dat kan besteld worden voor 
de chefs en hobbykoks onder ons.



APERITIEF
Tapasplanken
Tapasschotel van het huis € 9.00 pp
Een assortiment fijne vleeswaren, kazen, olijven, tapenade … het assortiment varieert volgens seizoen & aanbod.

Camembert tapas € 35.00 / plank
Een romige camembert met broodjeskrans, gegarneerd met bijpassende soorten charcuterie en fruit.

Plukbroden € 15.00 / brood
Een lekker boerenbrood opgevuld met kruidenboter, kaas & parmaham. Afgewerkt met fijne kruiden.

Aperitiefglaasjes

Tomaat - mozzarella € 1.50 / st
Meloen Galia – Ganda € 1.60 / st
Paté – uienkonfijt € 1.70 / st
Garnaal € 1.90 / st
Eendenborst € 1.90 / st
Tartaar van zalm € 1.90 / st
Scampi – appel € 1.90 / st

Warme ovenhapjes

Mini ovenhapje € 1.20 / st
Kippenboutjes € 12.50 / kg
Oester fine champagne € 2.50 / st
Mini visschelp € 2.50 / st
Verse Thaise loempia’s € 1.10 / st
Assortiment deluxe  
mini kroketjes (2 personen)  € 8.80 / st



VOOR-
GERECHTEN

Feestsoepen
Tomatensoep met balletjes € 2.00 pp
Bospaddenstoelen crème soep € 2.00 pp
Vissoep van het huis € 3.00 pp
Zoete aardappel – pompoensoep € 3.00 pp

Koude voorgerechten
Tomaat garnaal € 10.50 pp
Tartaar van St-Jakobsvrucht € 10.50 pp
Rundscarpaccio wit blauw € 10.50 pp
Burratta – pata negra – tomaat € 12.50 pp
Italiaanse mozzarella kaas

Carpaccio van gerookte zalm € 12.50 pp

Warme voorgerechten
Vispotje Deluxe € 10.50 pp
Witte vis, scampi, garnalen, Sint-Jakobsnoot afgewerkt  
met roomsausje en fijne kruiden.

Scampi’s van het huis € 10.50 pp
Noorse zalm met prei en wittewijnsaus € 11.50 pp
Halve kreeft € 16.50 pp



Vlees
Orloff kaassaus of champignonsaus € 8.50 pp
Varkenshaasje pancetta – cognac – oesterzwam  € 11.50 pp
Beenham honingmosterdsaus  € 11.50 pp
Varkenswangetjes in Buysebiersaus  € 11.50 pp
Hertenragout rodewijnsaus  € 12.50 pp
Videe van parelhoen oesterzwam – roomsaus € 13.50 pp
Eendenborst in sinaassaus  € 14.50 pp
Hertenkalffilet in portosaus  € 16.50 pp

Vis
Tongrolletjes in fijne kruidensaus  € 14.50 pp
Noorse zalm bearnaise of wittewijnsaus  € 14.00 pp
Lomhaasje – spinazie – mozzarella € 15.00 pp
Kreeft € 33.00 pp

Vegetarisch
Vegetarische pasta met gegrilde groenten € 8.50 / € 10.50 pp
Cannelloni met romanesco, butternut & pastinaak € 8.50 / € 10.50 pp
Gevulde puntpaprika parelcouscous – courgette € 9.50 / € 11.50 pp

HOOFD-
GERECHTEN

Onze toonbank  
zal rijkelijk gevuld 
zijn met tal van  

gerechten.

Deze gerechten kunnen ook als voorgerecht worden gevraagd.



Kids fondue 
Assortiment voor de kleinsten onder ons met gehaktballetjes, 
varkenstukjes, kippenstukjes

Kids gourmet 
Assortiment voor de kleinsten onder ons met hamburgertjes, 
worstjes, cordon blue 

Fondue 
Blokjes kip, varken, rund & kalkoen, gehaktballetjes 

Gourmet 
Rund, kalkoen, kip, varken, gepaneerde stukjes 

Steengrill 
Rund-, varken-, kalf-, kip-, lamsvlees

Teppanyaki
Gamba, zalm, coquille, kalf, rund, eend, lam

Visgourmet 
Assortiment verse vis

€ 11.00 pp

€ 7.00 pp

€ 12.00 pp

€ 7.00 pp

€ 22.50 pp

€ 15.00 pp

€ 17.50 pp

GEZELLIG
TAFELEN



Groenten

Koude groentenkrans € 4.50 pp
Wintergroentenkrans € 5.50 pp
Witloof, boontjes in spekjasjes, jonge worteltjes, bloemkool in kaassaus.

Appeltje met veenbessen € 1.75 / st
Peertjes met veenbessen € 12.50 / kg

Bijpassende sauzen

Assortiment koude sauzen € 1.50 pp
Warme sauzen € 2.50 pp
Keuze uit: champignonsaus, roze pepersaus, peperroomsaus,  
grand veneursaus, bearnaisesaus & honingmosterdsaus

Aardappelbereidingen

Koude aardappelsalade € 2.00 pp
Bakaardappelen € 2.00 pp
Verse frieten € 2.50 / kg
Aardappelpuree  € 7.20 / kg
Gratinaardappelen € 9.50 / kg
Verse kroketten € 0.30 / st

GARNITUREN
Suggestiewijnen

Rood
Passo del Sud € 9.20
Amaranta Montepulciano € 17.50

Wit
Chablis de la Motte € 16.25
Callune Chardonnay € 7.75

Rosé
Lio rosé € 8.50

Champagne
Roualet-Desbordes € 23.00

Prosecco  
Prosecco brut € 9.95
Prosecco brut rosé € 10.95



BUFFETTEN

Burgerparty 
Verschillende mini burgers om op de plaat te bakken.  
Ze zijn voorzien van broodjes, sauzen en groentjes. 

Kaasplank 
Verschillende soorten zorgvuldig geselecteerde kazen,  
gegarneerd met noten en vers fruit en brood.

Breughelbuffet
Assortiment ambachtelijke vleeswaren gegarneerd met vers  
fruit. Koude aardappelen, koude sausjes en koude groenten. 

Vleesbuffet
Assortiment fijne vleeswaren gegarneerd met vers fruit.  
Koude aardappelen, koude sausjes en koude groenten. 

Raclette plank 
Verschillende soorten kaas, gekookte krieltjes, hesp,  
rauwe ham, coppa, bacon, chorizo, bijpassende salade en brood. 

Vlees en visbuffet
Assortiment fijne vleeswaren en vis gegarneerd met vers  
fruit. Koude aardappelen, koude sausjes en koude groenten. 

€ 12.00 pp

€ 12.80 pp

€ 17.90 pp

€ 18.50 pp

€ 23.00 pp

€ 24.50 pp



IJstaart 4 personen € 16.00 / st
Vanille – chocolade
Vanille – praliné

IJstaart 6 personen € 24.00 / st
Vanille – chocolade
Vanille – praliné

Huisgemaakte chocolademousse  € 5.50 / st
Afgewerkt met rood fruit

Huisgemaakte kids chocolademousse € 4.50 / st
Assortiment patisserie gebak € 4.50 ppDESSERT

The best things 
in life are sweet.



NARA’S 
ASIA

Hapjes

Verse loempia’s gehakt € 5.85 / 5 st
Verse loempia’s kip € 6.00 / 5 st
Kip saté – Indonesische pindasaus € 6.00 / 4 st
Verse sushi – sojasaus – wasabi € 13.00 /  11 st

Gebakken rijst

Gebakken rijst met wokgroenten € 7.50 pp

Noedels

Pad Thai € 9.00 pp
Rijstnoedels kip  € 11.50 pp
Met zoetzure saus, pindanoten & soja 

Rijstnoedels scampi  € 12.00 pp
Met zoetzure saus, pindanoten & soja

Hoofdgerechten

Kai pad med mamuang € 11.50 pp
Gebakken kip, cashewnoten, paprika, pijpajuin

Gaeng kra ree € 11.50 pp
Gebakken kip met gele curry, kokos, ui, aardappelen

Gaeng massaman € 11.50 pp
Rundsvlees, massaman curry, kokos, pindanoten

Nara’s Asia - kok aan huis
Een gezellige, culinaire Thaise avond  
bij u thuis organiseren? Dat kan!  
 
Wij verzorgen uw volledige avond van 
hapjes tot dessert. Ook bijpassende 
wijnen zijn verkrijgbaar. Samen met u 
nemen we de tijd om het menu  
te bespreken. max. 10 personen.



CADEAU 
TIPSGrill champions kruiden box 

3 kruidenblends om je barbecue  
gerechten naar een hoger niveau te 
tillen. Zowel vlees, vis als groenten  
en fruit. 

Finishing salts kruiden box
De zoutkristallen uit Spanje geven een 
adembenemende finishing touch aan 
je gerecht. Met smaken van rode wijn, 
citrus en actieve kool. 

Cadeaubon 
Bedrag naar keuze bij Butcher Buyse 

Stel zelf uw  
cadeaumand  
samen met  

artisanale producten 
uit onze winkel.
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