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Ons verhaal....van boer tot bord

In 2002 zijn wij van start gegaan met de thuisverkoop van onze eigen runderen.
Sinds de eerste dag al omarmen we het duurzame principe van de Korte Keten, het
volledige beheer van de voedselketen.

Onze ouders hebben een traditioneel gemengd bedrijf. Hun boerderij is helemaal
afgestemd op onze slagerij. De voeders voor de koeien worden op eigen veld geteeld
alsook de groenten voor in ons winkeltje.
Voor andere producten kloppen wij aan bij collega-landbouwers uit de streek.
Wij bieden varkensvlees aan van Bien acquis en Duroc d'Olives

Tot op vandaag is het een warm verhaal, waarin volhouden en 
overtuiging de sleutel zijn en blijven. Bij ons wint u op elk veld.

Vanaf donderdagmiddag staan Celine en Evelyn samen met hun team klaar om 
elke week verse en kwalitatieve producten in hun
winkeltje en op andere verschillende verkooppunten aan te bieden.

Het blijft een leuke uitdaging om jullie als klant te verwennen met (h)eerlijke producten
.
Wij doen graag voort en hopelijk nog voor minstens 20 jaar!

Geniet van onze folder en proef terug de smaak van  vroeger.

Evelyn, Delphine, Celine
Hubert & Carine

Sinds 2002



Appetizers
Tapasplank

Fijne charcuterie, kazen, tapas, dips en crackers
stukje wrap, Italiaans broodje, hapje vitello tonato, 

per plank 52.50 €

p. plank 25  € waarborg

Groot (4-6 personen)

per plank 26.60 €Klein (2-3 personen)

Doos warme hapjes 2x4 stuks
Doos warme hapjes per 2x6 stuks
Doos koude hapjes per 2x4  stuks
Doos koude hapjes per 2x6 stuks

p. p. 8.00  € waarborg'Aperobordjes

Extra tapas

per doos 24.00  €

Plukbrood 

Nacho's

Doos empanada's (10 stuks)

per stuk 9.45 €

per stuk 6.80 €

per doos 12.60 €

Doos bruchetta's (8 stuks) per doos 12.00€
p. doos 4.00 € waarborg

Doos mini kroketjes ( 12 st. assortiment van 3 soorten)

Doos carpaccio 'Wit-blauw van eigen kweek' (6 st)

Doos ovenhapjes (3 x 4) mini-pizza/mini- visvidee/rock monsieur

per doos 11.00  €

per doos. 12.60  €

per doos 1400  €

8.00  € waarborg

per doos 36.00  €

per doos 22.00  €

per doos 33.00 €

Doosjes



Startersplankje met fijne charcuterie
Thai beef (k)
Gekonfijte kabeljauw, puree, hazelnoot (w)
Roast beef wrapper (k)
Pasta pesto, spinazie, gebakken spekjes (w/k)
Pizzetta, pastrami, mozzarella, champignon (w)
Varkenshaasje, wortelpuree, gewokte spruitjes (w)
Herfstdessert (k)

Startersplankje met fijne charcuterie
Thai beef (k)
Gekonfijte kabeljauw, puree,  hazelnoot (w)
Roast beef wrapper (k)
Gebakken Sint-Jacobsvruchten, tartaar van witloof en komkommer (w)
Pasta pesto, spinazie, gebakken spekjes (w/k)
Bitterballekes van het duroc varken met dip(w)
Gebakken zalm, risotto van parelcouscous, pompoen (w)
Pizzetta, pastrami, mozzarella, champignon (w)
Varkenshaasje, wortelpuree,  gewokte spruitjes (w)
Herfstdessert (k)

Feestformule 'diner' -enkel vanaf 6 pers- pp 41.00 €
p.p. 8.00 € waarborg

Feestformule 'small'-enkel vanaf 6 pers- pp 28.00 €

Feestformule 'simpel en goed' -enkel vanaf 6 pers-
Tapas op tafel
1/2 wrap
3 belegde broodjes
1 x dessert volgens seizoen

p.p. 5.00 € waarborg

pp 15.00 €
p.p. 2.50 € waarborg

Desserts kunnen steeds gewijzigd worden in een hartig hapje volgens seizoen
Bij minder dan 6 personen wordt een meerprijs aangerekend van 4.00 €/pp
Groepen vanaf 20 personen krijgen een korting van 5 %





Barbecue

Basic pakket  

Classic pakket  

Mandeldaele pakket

0.6 kg gemarineerde biefstuk
0.5 kg gemarineerde kipfilet
8 x barbecueworst
1 volledige lat rib
6 x varkensbrochette

0.6 kg gemarineerde biefstuk
6 x kalkoenbrochette
2 x hamburgerspies
6 x barbecueworst
2 x witte pens
3 x gemarineerd spek
1 volledige lat rib

Gekruide zesrib met notensalade en parmenzaan (0.8 gr )
5 x chipolata
2 x witte pens
5 kipbrochette met spek
2  spies met varkenshaas
6  x lamskotelet

per pakket 44.00 €

per pakket 55.00 €

per pakket 66.00 €

5

1  pakket is voldoende voor 6- 8  personen

1  pakket is voldoende voor 6- 8  personen

1  pakket is voldoende voor 6- 8  personen



Aan Tafel
Feestmenu 1   

Hapje 'carpaccio van rund'

Romige pompoensoep met gebakken spekjes

Kalkoenrollade natuur, Fine champagnesaus, spekboontjes, 
stoofpotje van wintergroentjes verse kroketjes (6st)

Hapje 'carpaccio van rund

Vispannetje
of 
Salade van gerookte eendeborst en mango
 
Varkenshaasje, spekboontjes, stoofpotje van wintergroentjes,
verse kroketjes (6st)

Feestmenu 2

Menu 'Wit-Blauw''
Tapasplank groot 

2 x 800 gr chateau briand gekruid, 300 ml pepersaus, 300 ml béarnaisesaus, 
l50 gr lookboter, verse frietjes 2 kg, box koude groentjes 

pp 21.00 €
p.p. 3.00 € waarborg

pp 29.50 €
p.p. 5.00 € waarborg

per box. 25.00 € waarborg

indien gewenst gebakken parelhoenfilet in plaats van varkenshaasje
+2.60 €/pp

per box 143.00 €



Happy kids 
Apero: minipizza, kippeboutje, timonworstje

Stoofvlees met frietjes en appelmoes
of
Gehaktballetjes in tomatensaus met frietjes en appelmoes

per box 65.00 €

pp 7.80 €

Voldoende voor 2-3 personen

Mix van wraps (4 stuks)
2 soorten, versneden en netjes op plateaus versierd met vers fruit

Faijita's (4 stuks )
2 soorten, enkel opwarmen

pp 24.00 €

pp 22.00 €

'Mini broodjes'
10 soorten beleg, groentjes, afgewerkt met vers fruit 
7- 8  broodjes zien wij als een volle maaltijd/ 3- 4 broodjes als versnapering

 

Broodjes en meer 

per stuk 1.50 €
vanaf 100 stuks 1.45 € 



Lam, eendenborstfilet, saté van kalf, spies van parelhoen, teriyaki van kip,
chateaubriand, zalm en mozzarella, coquille met lookboter,  wok van rund met
kokos, kikkerbilletje, brochetje van kabeljauw, worstje

Feestgourmet 
Worstje, hamburgertje, stukje wit-blauw, cordon bleu, schnitzel krokant, ardens haasje,
scampi gemarineerd, lam, kipbrochetje

Feestfondue
Runds-,varkens-, en kalkoenblokjes, assortiment smakelijke gehaktballetjes, worstje,
spekvogeltje

Happy kids gourmet

Worstje, hamburgertje, stukje wit-blauw, schnitzel krokant, kipbrochetje

Happy kids fondue
Kipblokjes, assortiment gehaktballetjes, worstje

Teppanyaki

p.p. 11.00 €

p.p. 10.00 €

p.p 4.70 €

p.p 16.20 €

p.p 4.70 €

alle schotels worden per 1 of per 2 personen klaargemaakt, 
er wordt per schotel 4.00 € /waarborg aangerekend

NIEUW NIEUW NIEUW
feestgourmet/feestfondue/teppanyaki NIET op schotels
geschikt en gewoon verpakt per soort ontvang u per persoon
een korting van 1.80 €/per volwassen persoon



Groenten en co
Koude groenten

Mixed salade, geraspte wortel, komkommer, parelcouscous,  
Griekse salade,  grote en kleine tomaat, boontjes met ui, wintersalade met honingmosterd
en rode biet, koolrabi en rammenas gemarineerd,  vinaigrette

Warme groenten
Spekboontjes, puree van knolselder, roergebakken rode kool
stoofpotje van wintergroenten, gebakken witlof

Fruit uit de boomgaard
4 halve appeltjes met veenbes
4 peertjes in de rode wijn met notencrumble

30.00 €/box 
Voldoende voor 4-6 personen

32.00€/box 
Voldoende voor 4-6 personen

9.00/doos 

Koude salade mix
Sla, tomaat, komkomkommer, wortel, mais

9.30/pakketVoldoende voor 2 personen

Sausjes
Mix
150 gr cocktailsaus, 150 gr tartaar, 150 gr andalouse, 150 gr looksaus, 150 gr samourai,
150 gr béarnaise

Buffet
250 gr cocktailsaus, 250 gr tartaar, 250 gr mayonaise, 250 gr vinaigrette

Warme sauzen
Pepersaus, champignonsaus, vlierbessensaus, béarnaisesaus, jagerssaus, Brabantse saus, Fine
champagnesaus, witte wijnsaus, wildsaus, bruine jus

10.20/doos 

9..45/doos 

per liter 11.00 € 



Tomaat gevuld met grijze garnaal, gerookte zalm, gepocheerde zalm, mals
gebakken rosbief, boerenpaté, kippenboutje, salami, Ardense ham, gekookte ham
met asperges, boerenspek, kalkoenpastrami
Aardappelsalade of frietjes, brood en pasta

- 

Coppa, bacon, rilette en gedroogde ham van Bien acquis, salami, gevuld eitje
kookham van Duroc d'olives, boerenpaté, hoofdvlees, bloedworst, gekookt spek,
lookworst, vleessalade, préparé, pastrami, kippenvleugeltje, hoevekazen, koude
groentjes en broodjes

Klassieke toppers
Verkort buffet 

Vanaf 4 personen

Breugelplank

p.p  22.00 €
waarborg p.p. 5.00 €

p.p 17.80 €
waarborg p.p. 5.00 €

Kidsplank
Salami, hespenworst, gekookte ham, gevuld eitje, tomaat garnaal, 
2 gebakken kippenboutje, aardappelsalade of frietjes, pasta, geraspte worteltjes,
komkommer, appelmoes

p.p 9.15 €
waarborg p.p. 3.00 €

Klassiek buffet
Tomaat gevuld met grijze garnaal, gerookte zalm, gepocheerde zalm, 
salade met gerookte paling en forel, gebakken scampi in tuinkruiden, Ardense ham,
boerenpaté, salami, mals gebakken rosbief, gekookte ham met asperges, boontjes met
spek, kippenwit, krabsalade van het huis, runderpastrami
salade met feta
Aardappelsalade of frietjes, koude groentjes, brood en pasta

- 

p.p 29.25 €
waarborg p.p. 5.00 €

Vispannetje

Extra buffet

p.p 5.00 €

Salade caprèse p.p 3.00 €

Steak tartaar 'Wit Blauw' p.p 4.00 €

waarborg p.p. 2.00 €

Sausjes kunnen apart bij besteld worden

Prijzen kunnen tijdens het seizoen schommelen, de prijs op de webshop is de correcte prijs



En verder...wat is er verder
Schatjes van 'BOEM'patat (porties van 300 gr)

Verse frietjes mydibel
Verse aardappelkroketjes
Aardappelgratin
Aardappelpuree
Bakpatatjes
Aardappelsalade
Pasta Mandeldaele met kaas en hesp 
Pasta groene pesto, mozzarella, tomaat 
Pasta met groentjes
Pasta pesto met gerookte ham
Mix van de 3 rauwkostsalades 
Verse frietjes boem patat
Aardappelgratin boem patat

3.50 €/kg
0,35 €/st

2,85 € pp
3.00 € pp
3.10 €/pp

3.00 €/pp
6.00 €/pp
6.00 €/pp
5.80 €/pp
6.30 €/pp
4,50 €/pp
4.00 €/kg
3.80€/pp 

Dessert
Dessertplank, 8 dessertjes ( 4 soorten, versierd met fruit en confisserie 
Verse hoeve-ijs aardbei
Verse hoeve-ijs chocolade
Verse hoeve-ijs vanille
Chocolademoelleux per 2 verpakt
Tiramisu met rode vrudhten
Chocomousse met echte Callebautchocolade
Kaasbordje met confijt en minipistoletje

23.00 €/plank
11..00 €/liter
11..00 €/liter
9.80 €/liter

5.00 €/doos
4.50 €/pp
3.80 €/pp
9.00 €/pp

Vegie
Salade caprese (k)
Gevulde puntpaprika met quinoa en fetakaas (k)

9.35 €/pp
13.65 €/pp



Chateau briand
Côte à l'os
Contre filet
Rundertong
Filet pure
Tournedos
Zesrib
Stoofvlees

Wit-blauw van eigen kweek

Voor de hobbykok
Duroc varken'
Varkenshaas
Varkenshaas met pastrami
Varkenskroon
Varkenswang

Lam en kalf
Kalfsschenkel
Kalfstoofvlees
Kalfsgebraad
Lamkroon
Lamsbout

Gevogelte
Kalkoenfilet
Kalkoenfilet met feestvulling
Eendeborstfilet
Parelhoenfilet
Hoevekip
Kipfilet

Nog meer...
Huisbereide charcuterie en salades
Charcuterie van Duroc D'olives
Charcuterie van Bien acquis
Verse groenten uit den hof en van de collega's
Sappen, appels en peren van 'Fruit Lambrecht'
Zuivel van de Devenynshoeve en 't Blatend Schaapje
Cadeaubon 
Selectie wijnen en geschenken

'Tips and tricks'
Doos kroketjes

Friteuse voorverwarmen op 175°C en afbakken op 180°C wanneer goudbruin
 
Doos ovenhapjes

Oven voorverwarmen op 160°C wanneer op temperatuur gedurende 4 à 6 min in de oven 

Schaaltje van gegratineerde oesters, 6 stuks
Oven voorverwarmen op 160°C wanneer op temperatuur gedurende 3 min in de oven

 



Cote à l’os/chateaubriand:
Het vlees op kamertemperatuur laten komen en inwrijven met olijfolie of een andere vetstof 
en eventueel nog (bij)kruiden
Oven voorverwarmen op 80°C, ovenstand warme lucht
Vlees op de rooster leggen en een 35 à 40 minuten (voor ong.1kg vlees) in de oven plaatsen
Neem een ruime braadpan met goede boter, 
eventjes lichtbruin laten komen en het vlees aan beide zijden een 4 tal minuutjes bakken, Klaar!

 
Beenham met ovenkoek/Pita met ovenkoek

De beenham au bain marie verwarmen (ruime pot met water aan de kook brengen, 
hesp in de zak laten en erin plaatsen, het kookvuur op stand 1 brengen 
en een 20 tal minuten laten rusten. 
De ovenkoek  kan je koud geven of kort opwarmen in de microgolfoven.
 

Hamburger met ovenkoek/Haut-dog met pistolet
Oven voorverwarmen op 170 °C wanneer op temperatuur gedurende 8 tal minuten in de oven
of opwarmen op de barbecue. De broodjes van de hamburger kan je koud geven of 
kort opwarmen in de microgolfoven. 
De broodjes van de Haut-dog afbakken op 180°c voor een 6 tal minuten

Tacobox
       Het vlees opwarmen in de microgolf oven
       de tomaatblokjes mengen met de dip, indien gewenst
        de tacoschelp nemen, salade, gehakt en dipping er op

Walking Diner/ apertiief classic (oven steeds voorverwarmen op 150°C-160°C)
    Startersplankje met fijne charcuterie
     Thai beef (k)
     Gekonfijte kabeljauw, puree, hazelnoot (w) 4-6 minuten in de oven, crumble hazelnoot erover strooien
     Roast beef wrapper (k)
     Gebakken Sint-Jacobsvruchten, tartaar van witloof en komkommer
     tartaar van witlof lig koud apart in een potje, sintjacobsvrucht nog een 2tal minuten in de oven           
 plaatsen en dan op de tartaar plaatsen
     Pasta pesto, spinazie, gebakken spekjes (w/k) kan je ook koud eten maar is toch een tikkeltje lekkerder 
     warm: kookzak met de pasta au bain marie opwarmen voor een 20 tal minuutjes, spekjes in de oven 
     opwarmen voor een 4 tal minuten, pasta verdelen over de potten, spekjes erover strooien
     Bitterballekes van het duroc varken met dip(w), frituren op 170 graden voor een 3-4 tal minuten, dip 
     bijserveren
     Gebakken zalm, risotto van parelcouscous, pompoen (w): hapje compleet een 5 tal minuten in de oven
     Pizzetta, pastrami, mozzarella, champignon (w) 6-8 tal minuten in de oven
     Varkenshaasje, wortelpuree, gewokte spruitjes (w) hapje compleet een 5 tal minuten in de oven
      Herfstdessert (k)



Groenten en aardappelbereidingen:
Warme groenten
Oven voorverwarmen op 160°C wanneer op temperatuur gedurende 15 à 20 min in de oven
Microgolfoven 800 watt 8-10 tal minuten
Aardappelgratin
Oven voorverwarmen op 180°C wanneer op temperatuur gedurende 25/30 min in de oven

     Knolselderpuree
Oven voorverwarmen op 170°C wanneer op temperatuur gedurende 15 à 20 min in de oven
Microgolfoven 800 watt 8-10 tal minuten
Kroketjes
Friteuse voorverwarmen op 175°C en afbakken op 175°C wanneer goudbruin
Bakaardappeltjes
Oven voorverwarmen op 170°C wanneer op temperatuur gedurende 15 min in de oven
Microgolfoven 800 watt 8-10 tal minuten
 

Hoofd en voorgerechten Vlees en Vis (ook voor de menu's)
     Hoofdgerechten met rood vlees

Oven voorverwarmen op 130°C wanneer op temperatuur gedurende 7 à 10 min in de oven
     Hoofdgerechten of voorgerechten met vis

Oven voorverwarmen op 160°C wanneer op temperatuur gedurende 7 é 10  min in de oven
Hoofdgerechten wit vlees 
Oven voorverwarmen op 160°C wanneer op temperatuur gedurende 10-14 min in de oven 

Extra's 
    Nacho's, deksel afdoen, oven verwarmen op 140/150 C 5 minuten in oven, 
     even opschudden daarna nog 1 minuut terugplaatsen
     Plukbrood: in de alufolie laten zitten, oven verwarmen op 170/180 graden, 20 minuten in plaatsen
     alufolie van het brood doen en dan nog 5 minuten laten korsten
     Empanada's : oven op 160 graden, 6 minuten in oven op bakpapier of ingevette ovenschotel

 
Dit zijn richtlijnen, elke oven is anders, blijf rond het kookvuur als je opwarmt en controleer in de helft
van de tijd om na te gaan of alles volgens plan verloopt 
 
 



1) Bij voorkeur jullie bestelling ingeven via de shop.mandeldaele.be

Jullie geven de JUISTE datum in en het gewenste afhaaltijdstip
jullie ontvangen een bevestiging, graag deze goed controleren want deze is definitief

2) Telefonisch op 0478469327 of in de winkel, jullie ontvangen een bevestiging 
binnen de 48h via mail 

GEEN AFHAALBON OF NUMMER= GEEN BESTELLING
Wij bekijken alle binnenkomende mails, en mailen pas terug als iets niet lukt of op 
een ander tijdstip moet afgehaald worden
Opgepast er kunnen enkel in de namiddag bestellingen afgehaald worden

Omdat wij vooral met verse producten werken, ontvangen wij jullie bestelling graag 
minimum een 3 tal dagen voordien

Hoe bestellen?

Leeggoed

Graag het leeggoed proper en liefst zo snel mogelijk terugbrengen tijdens onze openingsuren
Indien iets gebroken is, gelieve dit dan zo eerlijk te melden

Allez et retour -belangrijke afspraken-

Belangrijke info

11 november open vanaf 09.00h-12.00h
12 november open vanaf 08.00h-13.00h

Folder is niet geldig van 11 december tot en met 15 januari

Er wordt voor elke bestelling een servicekost van 3.00 € aangerekend. Dit
om jullie steeds de beste garantie van verscheid en verpakking mee te
geven. Wachten hoeft niet, in de winkel heb je steeds voorrang.



Nico en Celine Kleistraat 5-7, Wortegem-Petegem

Fruit Lambrecht-Baart Leiegoeddreef 9, Sint-Eloois-vijve

Claudine en Christ Bollewerpstraat 112, Ingelmunster

De Devenynshoeve Markegemsesteenweg 194, Dentergem

Hoevewinkel de 'Delmotjes' Oude Pittemstraat 58, Meulebeke

Het Colombahof, Guido Gezellelaan 101, Deerlijk

Hoeve Willem van Heurne, Heerbaan 16, Wortegem Petegem (automaat)

Boeren en buren Kortrijk

Weet jij nog een leuke plaats voor ons, laat het ons gerust weten!

In ons winkeltje is er steeds een directe korting van 5 %, enkel op vers vlees niet op
onze traiteurfolder!

Lid van joyn, punten op de spaarkaart voor vers vlees en nu OOK VOO RT

Bestellingen uit onze traiteurfolder kunnen enkel afgehaald worden in ons winkeltje
en niet in onze afhaalpunten. DIt is omwille van de waarborgen en het leeggoed

Afhaalpunten



Adres winkel:
Dentergemstraat 97
8780 Oostrozebeke

Openingsuren winkel
Donderdag 13.30h-18.00h
Vrijdag 08.00h-12.15h & 13.00h-18.00h
Zaterdag 08.00h-16.30h
Zondag: 09.30h-11.30h volgens aanbod
bestellingen kunnen afgehaald worden tijdens de
openingsuren van de winkel. 

contact Evelyn 0478469327
contact Celine 0494170234 
www.mandeldaele.be


