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Smulplank
€65.00/plank
(+/-4 pers. per plank)

Geen zin meer om achter het kookfornuis te staan de hele avond,
maar lekker met familie en vrienden mee aan tafel te gaan?
Dan hebben wij voor u gegarandeerd de geknipte formule!
Onze smulplank bestaat uit 16 verschillende soorten tapas, beleg,
kaas ... die samen met zachte broodjes geserveerd worden.

Burgerparty
€11.00/pp

(verkrijgbaar vanaf 4 pers.)
Onze verschillende mini-burgers om op de
teppanyaki te bakken. Deze zijn voorzien van
broodjes, groenten & sauzen.
Homemade butcher burger, kippenburger,
baconburger, beefburger & cheeseburger.

Tapasschotels
Cozy tapasplank

€35.00/plank

Aperoplank v/h huis

€45.00/plank

2-4 personen
Chorizo, bistro, pancetta, oud brugge, pure porc,
salami parmesan, meloen met italiaanse ham,
toast wildpaté, ansjovis, batoens met geitenkaas,
olijven, wrap v/h huis
4-6 personen
Chorizo, saltufo, pancetta, oud brugge, pure porc,
salami parmesan, coppa v/h huis, toast wildpaté,
meloen met italiaanse ham, ansjovis, olijven
batoens met geitenkaas, zongedroogde tomaat,
wrap v/h huis, oude kaas tapenade, zakje dippers

Aperitiefhapjes
Mini ovenhapjes
Glaasje pastasalade
Glaasje tomaat - mozarella
Glaasje garnaal
Glaasje eendenborst
Glaasje zalmtartaar
Glaasje meloen & Ganda
Glaasje scampi
Glaasje rundstartaar
Verse loempia's 5 stuks
Kippenboutje
Oester fine champagne
Mini visschelp

€1.10/st
€1.50/st
€1.30/st
€1.80/st
€1.50/st
€1.50/st
€1.50/st
€1.50/st
€1.50/st
€6.00/st
€12.50/kg
€2.00/st
€2.00/st

Koude voorgerechten
Tomaat garnaal
Tartaar van St-Jakobsvrucht

€8.50/pp
€9.50/pp

Trio van wildpastei
Rundscarpaccio wit blauw
Carpaccio gerookte zalm
Vitello tonato
Dry aged meat carpaccio

€9.50/pp
€9.50/pp
€10.50/pp
€10.50/pp
€14.00/pp

Warme voorgerechten
Vispotje Deluxe
Scampi's in de look
Scampi's van het huis
Noorse zalm met prei en
wittewijnsaus
Sint-Jakobspannetje met
witte wijn & bladerdeeg

€9.50/pp
€9.50/pp
€9.50/pp
€10.50/pp
€10.50/pp

Feestsoepen
Tomatensoep met balletjes
Pompoensoep met croûtons
Bospaddenstoelen crème soep
Preisoep met julienne van zalm
Vissoep van het huis
Extra portie croûtons

€2.00/pp
€2.00/pp
€2.00/pp
€2.50/pp
€2.50/pp
€1.00/pp

Hoofdgerechten
Orloff met oud Brugge & Breydelham
kaassaus-of champignonsaus

€7.50/pp

Kalkoenorloff met oud Brugge & Breydelham €7.50/pp
kaassaus-of champignonsaus
Varkenshaasje champignon- of pepersaus
€10.50/pp
Malse varkenswangetjes, Buysebier saus

€10.50/pp

Hertenragout met rodewijnsaus

€11.90/pp

Krokante parelhoenfilet met winterse farce €12.00/pp
champignonsaus, cognac & oesterzwam
Noorse zalm, juliennegroenten
béarnaise of wittewijnsaus

€13.00/pp

Klassiek vispannetje

€13.50/pp

Feestelijke beenham
honing-mosterdsaus of béarnaisesaus

€11.50/pp

Kalkoenborst champignon- of rozepepersaus €9.00/pp
Eendenborstfilet in hartige honingsaus

€12.50/pp

Hertenkalffilet in portosaus

€15.50/pp

Vegetarische pasta met gegrilde groenten Vg: €7.50/pp
Hg: €9.50/pp
wortel, courgette, aubergine
Canneloni met romanesco
gegrilde butternut & pastinaak

Vg:€7.50/pp
Hg:€9.50/pp

Parelcouscous, courgette, kerstomaat
afgewerkt met saffraan

Vg: €7.50/pp
Hg: €9.50/pp

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

Feestmenu 1
Tomatensoep met balletjes
Noorse zalm met prei en wittewijnsaus
Krokant gegrilde parelhoenfilet met
winterse farce in wildsaus en veenbessen,
Aardappelkroketjes 4 pp & groentenkrans.
Assortiment artisanaal gebak

€27.00/pp

Feestmenu 2
Bospaddenstoelen crème soep
Carpaccio van gerookte zalm
Kalkoenborst in
champignon- of rozepepersaus
Aardappelkroketjes 4 pp & groentenkrans.
Assortiment artisanaal gebak

€27.00/pp

Fondue
Fondue Speciaal

€10.00/pp

Fondueschotel

€25.00/st

Variatie van gehaktballetjes, kippenboutjes
runds-, varkens- en kalkoenvlees ...
Gegarneerd met vers fruit

Kant-en klare fondueschotel, geen garnering.
Geschikt voor +/- 4 personen

Kids Fondue

€7.00/pp

Assortiment gehaktballetjes, kippenstukjes
voor de kleinsten onder ons.

Gourmet
Gourmet Speciaal

€11.50/pp

Gourmetschotel

€25.00/st

Kids gourmet

€7.00/pp

Verschillende stukjes schnitzel, blinde vink,
cordon blue, brochette ...
Gegarneerd met vers fruit

Kant-en klare gourmetschotel, geen garnering.
Geschikt voor +/- 4 personen.

Assortiment mini chipolata, hamburgertjes
voor de kleinsten onder ons.

Steengrill
Steengrill

€12.50/pp

Een schotel met niet-gepaneerde panklare
vleeswaren. Kippenvlees, kalfsvlees, lamskotelet ...
Gegarneerd met vers fruit

Teppanyaki
Teppanyaki

€16.50/pp

Deze schotel is verrijkt met Gamba, zalm
kalfspunt, tournedos, eendenborst, lamskotelet...
Gegarneerd met vers fruit.

Groenten &
aardappelbereidingen
Aardappelen

Koude aardappelsalade
Bakaardappelen
Gratinaardappelen
Verse frieten
Verse kroketten

Groenten

€2.00/pp
€2.00/pp
€8.50/kg
€2.50/kg
€0.30/st

€4.00/pp
Koude groentenkrans
€5.00/pp
Wintergroentenkrans
Witloof
Boontjes in spekjasjes
Jonge worteltjes
Bloemkool in kaassaus
Appeltje gevuld met veenbes (extra!)
Wintergroenten per portie ook verkrijgbaar!

Bijpassende sauzen

Assortiment warme sauzen
Assortiment koude sauzen

€1.50/pp
€1.00/pp

Vleesschotel
Een assortiment van 10 soorten
vleeswaren gegarneerd met vers
fruit. Beenhesp, gebakken
kippenboutjes, ganda met meloen ...
Koude aardappelen, sausjes
en groenten zijn inbegrepen.

€17.50/pp

Vlees-visbuffet
Een rijkelijk gevulde schotel
afgewerkt met toetsen van vers fruit.
Meesterham, rosbief, salami, zalm,
heilbot, tomaat garnaal ...
Koude aardappelen, sausjes
en groenten zijn inbegrepen.

€23.50/pp

Breughelschotel
Een assortiment van 10 soorten
breughel vleeswaren. Ambachtelijk
hoofdvlees, droge worst, bloedworst
breughelkop, kalfskop ...
Koude aardappelen, sausjes
en groenten zijn inbegrepen.

€16.90/pp

Dry aged meat
Het dry aged rijpen komt voort vanuit een oude ambacht.
Ook Butcher Buyse geeft het vlees de tijd om te rijpen in hun
speciale rijpkamer. De luchtvochtigheid, luchtcirculatie en
temperatuur worden nauwlettend in de gaten gehouden.
Voor deze eindejaarsperiode kozen wij alvast zorgvuldig enkele
fantastische klassiekers voor u uit: Hollstein, Rubia ... Naast deze
toppers kunt u nog steeds kiezen uit de stukken die bij ons in de
rijpkamer terug te vinden zijn.
Tip: Laat de côte à los +/- 2 uur op max. 40°C in een voorverwarmde
oven rusten. Smelt een klont boter in een pan,
laat goed warm worden en kleur de côte à los langs beide kanten
mooi aan. Snij aan, en u zult zien, de perfecte cuisson.

Wild
Opgevulde kalkoen
Opgevulde kalkoenfilet
Eendenborstfilet
Hertenkalffilet
Fazant
Konijn
Duif
Kwartel
Parelhoen
....
Bestellen op voorhand is noodzakelijk!

Hobbykoks
Filet pur
Mals rosbief
Varkensgebraad
Ingelmunsters gebraad
Ardeens gebraad
Gelardeerd gebraad
Orloffroullade
Varkenshaasje

Bent u niet helemaal zeker van de correcte
bakwijzen? Geef ons dan zeker een seintje en wij
helpen u met veel plezier!

Geschenktips

Cadeaubon "Butcher Buyse"
Geschenkmanden
Huiswijnen
cadeaubox spaanse charcuterie
Mini serranoham met staander

Tijdig bestellen !!

Om u correct en vlot te kunnen bedienen vragen wij u
om het volgende te respecteren:
Bestellingen voor 24 & 25 december ten laatste op 19 december doorgeven.
Bestellingen voor 31 december & 1 januari ten laatste op 26 december
doorgeven.
Bestellen kan IN DE WINKEL of TELEFONISCH via 051/30.01.22

Openingsuren tijdens de feestdagen

Woensdag 23/12 en 30/12 gesloten
Donderdag 24/12 open van 07u00-17u00
Vrijdag 25/12 enkel afhaal van bestellingen 10u00-11u00
Zaterdag 26/12 open van 07u00-18u00
Donderdag 31/12 open van 07u00 tot 17u00
Vrijdag 01/01 enkel afhaal van bestellingen 10u00-11u00
zaterdag 02/01 gesloten

Butcher Buyse en zijn team wensen u warme,
gezellige, smakelijke maar vooral
gezonde feestdagen toe!
Oostrozebekestraat 158 - 8770 Ingelmunster

