
 

GEZELLIG
TAFELEN

 

 



GOURMET
INHOUD:

Gemarineerde biefstuk, gyros,
kalkoenlapje, Duroc d'Olivessneetje,
snitsel ,  kalkoensnitsel ,  hamburger,
chipolata, spekmedaillon, zwitserse
schijf  en scampi €11,00/vlees/pers
Koud groentenassortiment (p20)
€5,20/pers
Aardappelgarnituur (p21)
Pannekoekedeeg +€1/p

All-in formule €17,50/pers/excl
pannekoekedeeg



PURE GOURMET
INHOUD:

Kabeljauwfilet,  zalmfilet,  coquille,
eendeborstfi let,  f i let van parelhoen,
Duroc d'Olivessnede, lamssnede,
gerijpte simmentaler,  hertenbiefstuk,
kalkoenhaasje en fi let mignon
€16,00/vlees/pers
Koud groentenassortiment (p20)
€5,20/pers
Aardappelgarnituur (pag21)

All-in formule €22,50/pers



FONDUE KLASSIEK
INHOUD:

Kalkoenhaasje,  Duroc d'Olivesblokjes,
biefstukblokjes,  ardeense blokjes,
assortiment balletjes,  worstjes
spekvinkjes €9,50/vlees/pers
Koud groentenassortiment (p20)
€5,20/pers
Aardappelgarnituur (p21)

Balletjesfondue: volledige portie
balletjes  en worstjes €10/pers

All-in formule €16,00/pers

 



VLEESFONDUE
INHOUD:

Kalkoenhaasje,  eendeborstfi let,
biefstukblokjes,  kalfssteak, beenham
Duroc d'Olives,  hertenbiefstuk,
assortiment balletjes en worstjes
€11,00/vlees/pers
Koud groentenassortiment (p20)
€5,20/pers
Aardappelgarnituur (p21)

All-in formule €17,00/pers



TEPPANYAKI
INHOUD:

All-in formule €23,50/pers



STEENGRILL
INHOUD:

Gemarineerde biefstuk, gemarineerde
lamskotelet,  gemarineerde kipfi let,
hertenkalfsteak, gemarineerd
kalkoenlapje, gemarineerd varkenslapje,
beenham Duroc d'Olives,
eendeborstfi let,  chipolata, hamburger
en spekburger €11,50/vlees/pers
Warm groentenassortiment (p20)
€5,20/pers
Aardappelgarnituur (p21)

All-in formule €18,25/pers



WILD-DEGUSTATIE
INHOUD:

Hertenkalffi let,  fazantenfilet,
everzwijn-fi let,  kangoeroefilet,
parelhoenfilet,  hazenlapje, wildgyros,
fi let van wilde eend, bloedworst,
chipolata en burger van hert
€21,00/vlees/pers
Warm groentenassortiment (p20)
€5,20/pers
Aardappelgarnituur (p21)

All-in formule €27,50/pers (ti jdelijk
beschikbaar)



KINDERMENU'S

Kinderfondue :  evenveel balletjes,
helft vlees van klassieke
fondue€6/kind

Kindergourmet :  hamburger,
kaasburger,  chipolata, spekmedaillon,
snitsel en kalkoenlapje €6/kind

 



VLEESBUFFET
INHOUD:

Durocham met meloen, hamrolletje met
asperge, kippenwit,  hespenworst,
Parijse worst,  hespenbrood, salami,
gerookte bacon, f i let d'anvers,
gebakken rosbief,  gebakken
kippenbout, tomaat gevuld met
hespensalade
Koud groentenassortiment (p20)
Aardappelsalade/krieltjes met groentjes
of pastasalade
Sausjes 1potje/3pers

All-in formule €15,25/pers (minder dan 6p +
€1,20/pers)



VLEES-VISBUFFET
INHOUD:

Tomaat-garnaal,  gerookte zalm,
gerookte heilbot,  bereide zalm, eitje
met vissalade, kabeljauwfilet,
Durocham met meloen, hamrolletje met
asperge, kippenwit,  kippenbout,
gebakken rosbief,  nootham en
hespenbrood
Koud groentenassortiment (p20)
Aardappelsalade/krieltjes met groentjes
of pastasalade
Sausjes 1potje/3pers

All-in formule €21,40/pers (minder dan 6p +
€1,20/p)



VISBUFFET
INHOUD:

Tomaat garnaal,  bereide zalm, gerookte
zalm, coquille,  langoustines, gerookte
forel ,  eitje met noordzeesalade, scampi-
spies,  gerookte zalm, krabsla en
kabeljauwfilet
Koud groentenassortiment (p20)
Aardappelsalade/krieltjes met groentjes
of pastasalade
Sausjes 1potje/3pers

All-in formule €29,50/pers (vanaf 6pers!)



BREUGHELBUFFET
INHOUD:

Gebakken rosbief,  gebakken
varkensgebraad, paté vh huis,
kalfskop, hoofdvlees, droge worst,
witte worst,  bloedworst,  gezouten
ham, mosterspek, blokpaté en
vleesbrood
Koud groentenassortiment (p20)
Aardappelsalade/ krieltjes met 

Sausjes 1potje/3pers
 rozemarijn of broodjes (zelf af te bakken)

All-in formule €17,75/pers



BREUGHEL-
KAASBUFFET

INHOUD:

Gebakken rosbief,  beenham, paté vh
huis,  hoofdvlees, bloedworst,
gedroogde ham, brie,  Brugse blomme,
Delice de bourgogne, paterkaas en
Maredsous
Koud groentenassortiment (p20)
Aardappelsalade/krieltjes met groentjes
of broodjes (zelf af te bakken)
Sausjes 1potje/3pers

All-in formule €18,25/pers 



KAASPLANK
INHOUD:

Verschil lende kaassoorten uit ons
rijkeli jk gevulde assortiment

Zelf gekozen of persoonlijk
geselecteerd met perfecte kennis van
Anneleen
350gr kaas/pers,  gegarneerd met vers
fruit,  dadels,  vi jgen en noten

    

€13,90/pers  (dessertvorm €8,50/pers)



CHARCUTERIESCHOTEL
INHOUD:

Charcuterieschotel 1 :

Charcuterieschotel 2:

Beenham, kippenwit,  gedroogde ham,
paté vh huis,  stukje paterkaas,
krabsla,  préparé en tonijnsalade

Beenham, gedroogde ham, kippenwit,
sopressa, stuk camembert,  paté met
peren en veenbessen,
kabeljauwsalade, préparé en
napolitaanse salade
    

€7,75/pers



    

 

Gegarneerd in mand                                 €11,75/p
Gegarneerd in rond brood                      €12,50/p
Gegarneerd in speciale vorm                 €13,25/p

Ons verrassingsbrood bestaat uit 7 verschillende broodjes: zachte en
krokante, bruin en wit, extra krokant, tijgerbrood en sandwich (beleg naar

keuze)
 

Keuze uit:

Verrassingsbrood



SANDWICHMAND

                               

    

 

45 stuks gegarneerde mini-sandwiches in een mand, met bijpassend beleg
of beleg naar eigen keuze

 
Deze mand is goed voor een zestal personen. De sandwiches zijn

industrieel, wel belegd in onze winkel zodat we ook budget-vriendelijke
broodjes kunnen aanbieden

 
€55/mand

 



GROENTEN
KOUDE GROENTEN: €5,20/PERS:

WARME GROENTEN: €5,20/PERS:

APPEL MET VEENBESSEN
€2,50/STUK

CLASSIC STYLE

BOONTJESSALADE, BOEMKOOL EN BROCCOLI,
WORTEL-KOOLSALADE, SLAMIX EN TOMAAT

NEW STYLE

SLAATJE VAN GEMENGDE RAUWE GROENTEN,
VITAMIENTJE, WALDORF-KNOLSELDERSALADE,
TRIO VAN KOOL EN QUINOA-SALADE

BLOEMKOOL- BROCCOLI,  GESTOOFD WITLOOF,
BOONTJES, WORTEL EN ERWTJES

                                 

    



AARDAPPELGARNITUUR

                                 

    

Verse kroketten €0,30/stuk
Gratin dauphinois €2,10/pers
Gratinpatatjes met spekjes €2,10/pers
Krieltjes met rozemarijn €2,00/pers
Puree €1,75/pers
Bakpatatjes €2,00/pers
Koude aardappelsalade €1,75/pers



 

 
Hoogstraat 5, 8460 Oudenburg

Tel: 059/331845
info@jeroenenanneleen.be
www.jeroenenanneleen.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingsuren
Dinsdag tot donderdag 8:00 doorlopend tot 18:30

Vrijdag 8:00 doorlopend tot 17:30
Zaterdag 8:00 doorlopend tot 16:30

Zondag 8:00-12:30
Gesloten op zondagnamiddag en maandag

Feestdag zie website
Volg ons op facebook en Instagram!

Versie winter 2021. Inhoud/prijzen onderhevig aan correcties



 

Uw gelegenheidszaal in hartje
Oudenburg voor elk feest!

Hoogstraat 7, 8460 Oudenburg
059/331845
www.butchersloft.be
info@butchersloft.be


