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Beste klant,

De feestdagen staan terug voor de deur! 

Een tijd van gezellig samenzijn met onze geliefden.

Geen zin om te koken en schuift u graag zelf mee

aan tafel bij uw gasten, zodat u de hele avond

kan meegenieten? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij zorgen voor een gevarieerd aanbod. 

Van een lekkere gourmet tot een kant- en klare maaltijd. 

Bij ons kunt u terecht voor een complete culinaire ervaring.

Schuilt er in u toch een hobbykok?

Aarzel dan niet om vers vlees te bestellen & ga zelf aan de

slag. Wij wensen u alvast een schitterend eindejaar toe. 

Bart, Nathalie, Laura, Lewie en hun volledige team.



Openingsuren
Vrijdag 23 december gesloten 

Zaterdag 24 december doorlopend open van 7u tot 16u

Zondag 25 december enkel afhaling van bestellingen van 10u tot 11u 

 

Vrijdag 30 december gesloten 

Zaterdag 31 december doorlopend open van 7u tot 16u 

Zondag 1 januari enkel afhaling van bestellingen van 10u tot 11u

Maandag 2 januari gesloten

Tijdig Bestellen
Bestellen voor kerst kan t.e.m. zaterdag 17 december 

Bestellen voor nieuwjaar kan t.e.m. zaterdag 24 december

 

Bestellingen kunnen enkel in de winkel doorgegeven worden.

Niet telefonisch of via mail.
 

De bestelbon krijgt u meteen mee en dient meegebracht

 te worden op het moment van afhaling.

Geen bestelbon = Geen bestelling.



Aperitief

Glaasje tomaat - mozzarella 
Glaasje meloen - Galia 
Glaasje paté - uienkonfijt 
Glaasje eendenborst 
Glaasje tartaar van zalm 
Glaasje scampi - appel 

Tapasschotel van het huis 
Assortiment fijne vleeswaren, kazen, olijven, tapenade ... varieert volgens seizoen & aanbod. 

Camembert Tapas 
Romige camembert met broodjeskrans, gegarneerd met bijpassende charcuterie en fruit. 

Mini ovenhapje  

Oester fine champagne 

Verse Thaise loempia 

Kippenboutjes

Aperitiefglaasjes

Tapasplanken 

Warme ovenhapjes

€ 14.00 pp  

€ 40.00 per plank

€ 2.00 st

€ 2.00 st

€ 2.00 st

€ 2.50 st

€ 2.50 st

€ 2.50 st

€ 1.80 st

€ 2.80 st

€ 1.30 st

€ 12.50 kg



Feestsoepen

Koude voorgerechten

Warme voorgerechten

Tomatensoep met balletjes 

Bospaddenstoelen crème soep 

Zoete aardappel - pompoensoep 

Aspergesoep

Tomaat Garnaal 

Tartaar van St-Jakobsvrucht 

Rundscarpaccio wit blauw 

Vitello Tonato

Vispotje Deluxe 

Scampi's van het huis 

Noorse zalm met prei en wittewijnsaus 

€ 2.50 pp

€ 3.00 pp 

€ 3.00 pp

€ 3.00 pp

 Dagprijs 

Dagprijs 

€ 10.50 pp

€ 12.50 pp

 € 11.95 pp 

€ 10.50 pp

€ 11.50 pp
Voor-

Gerechten



Onze toonbank zal 

rijkelijk gevuld zijn 

met tal van gerechten. 

Hoofdgerechten Vlees

Orloff in kaassaus of champignonsaus 
Beenham in honingmosterdsaus 
Kalkoenborst in roze pepersaus 
Varkenshaasje - pancetta - cognac - oesterzwam
Hertenragout in rodewijnsaus 
Varkenswangetjes in Buysebiersaus 
Hertenkalffilet in portosaus  

Hoofdgerechten Vis

Tongrolletjes in fijne kruidensaus 
Noorse zalm in bearnaise of wittewijnsaus
Kabeljauwhaasj - spinazie - mozzarella

Vegetarische hoofdgerechten

Vegetarische pasta - gegrilde groenten 
Gevulde puntpaprika - couscous - courgette

Hoofd-

gerechten

€ 10.50 pp

€ 11.50 pp 

€ 12.50 pp

€ 13.50 pp

€ 14.50 pp

€ 14.50 pp

€ 16.50 pp

€ 14.50 pp

€ 18.00 pp 

€ 18.00 pp

€ 9.50 / 11.50 pp

€ 10.50 / 12.50 pp



Kids fondue

Assortiment gehaktballetjes, varkenstukjes, kippenstukjes

Fondue

Blokjes kip, varken, rund, kalkoen & gehaktballetjes 

Kids gourmet

Assortiment hamburgertjes, worstjes, cordon blue

Gourmet

Rund, kalkoen, kip, varken, & gepaneerde stukjes

Steengrill

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

Teppanyaki

Rund-, varken-, kalf-, eend-, lamsvlees & assortiment vis

€ 8.50 pp

€ 13.00 pp

€ 8.50 pp

€ 14.00 pp

€ 17.00 pp

€ 19.50 pp
Gezellig

Tafelen



Garnituur
Groenten
Koude groentenkrans
7 soorten verse rauwkost groenten met bijpassende vinaigrette

Wintergroentenkrans 
Witloof, boontjes in spekjasjes, jonge worteltjes, bloemkool 

Appeltje met veenbessen

Bijpassende sauzen
Assortiment koude saus 
3 verschillende soorten koude sausjes per persoon

Warme sauzen 
Keuze uit: champignonsaus, peperroomsaus, grand- veneursaus, 
bearnaisesaus & honingmosterdsaus

Aardappelbereidingen
Koude aardappelsalade

Bakaardappelen

Verse frieten

Verse kroketten

Gratin aardappelen

Verse aardappelpuree 

Suggestiewijnen
Rood 
Passo del sud 

Amaranta Montepulciano 

Wit 
Chablis de la Motte

Callune Chardonnay 

Rosé 
Lio rosé 

Champagne 
Roualet-Desbordes 

Prosecco
Prosecco brut 

Prosecco brut rosé

€ 5.00 pp

€ 6.00 pp

€ 2.00 st

€ 2.00 pp

€ 3.00 pp

€ 2.50 pp

€ 2.50 pp

€ 3.20 kg

€ 0.30 st

€ 12.50 kg 

€ 10.20 kg



Buffetten

Burgerparty

Verschillende mini burgers, broodjes, sauzen & groentjes.

Kaasplank

Zorgvuldig geselecteerde kazen, noten, vers fruit & brood.

Breughelbuffet

Assortiment ambachtelijke vleeswaren. 

Koude aardappelen, sausjes & groentjes inbegrepen.

Vleesbuffet

Assortiment fijne vleeswaren.

Koude aardappelen, sausjes & groentjes inbegrepen.

Vlees-visbuffet

Assortiment fijne vleeswaren en assortiment vis.

Koude aardappelen, sausjes & groentjes inbegrepen.

€ 14.00 pp

€ 13.50 pp

€ 19.90 pp

€ 22.50 pp

€ 28.50 pp



Hobbykoks

Varkenshaasje 

Carré gebraad

Kalkoenfilet 

Kalkoen

Parelhoen

Eendenborst 

Hertenkalf 

Hazenrug

Konijn

Graslander

Rosbief 

Kalfsvlees

Filet Pur 

Belgisch Witblauw 

Dry aged meat

Bart begeleidt graag de chefkoks onder jullie, voor wie houdt 

van een lekker stukje kwaliteitsvlees. Succes gegarandeerd!

Bijpassende kruiden of marinades zijn steeds verkrijgbaar!

Hobbykok



bereiding

tips

Aperitiefhapjes
10 minuten in de oven op 180°C 

Soepen & sauzen
De soep of saus op een zacht vuur opwarmen en meerdere 
malen omroeren. 

Voor -en hoofdgerechten & garnituur
50 minuten in een voorverwarmde oven op 100 °C.
Een kwartiertje voor het opdienen, de oven verhogen tot 150°C. 

Let op: Controleer steeds voor u de schotel op tafel plaatst, door 
dikte van de vis of het vlees kan de tijd variëren.

 



Butcher Buyse 
Oostrozebekestraat 158
8770 Ingelmunster Meer info op butcherbuyse.be 

info@butcherbuyse.be
051/300122

Geschenk

tips

Osteria del cavaliere De smaak van Brugge

Geschenkmand Serranoham koffertje

Cadeaubon Butcher Buyse


