Klasseslager Quatacker
Heistraat 265 – 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03/777.71.30 – GSM 0478/73.77.63
jo.bea@klasseslager.be
www.slagerijquatacker.be

Pizzarette

(vanaf 4 personen)

€ 15,00/pp

(toestel gratis ter beschikking gesteld, waarborg € 20,00)

Met de pizzarette oven bereid je je eigen, zelfgemaakte
knapperige pizza’s aan tafel in slechts 6 minuten. We hebben
pizzaovens van 4 tot 6 personen beschikbaar. Vooral voor
kinderen is het grote fun en inmiddels weten wij uit ervaring
dat volwassenen, oma’s & opa’s zich er ook reuze mee vermaken.
Per persoon wordt het volgende voorzien :
4 pizzapunten - 2 pita bodems - 2 wrap bodems
Toppings
salami - gekookte ham - Italiaanse salade – tonijn ansjovis – ananas – paprika – kalkoenkebabreepjes –
tomaatjes – champignons – olijven – ajuin – pizzakruiden –
2 mozzarella sneetjes/pp – gemalen kaas – gemalen
mozzarella – tomatensaus met basilicum – bolognaise saus

Fondue

€ 11,70/pp

Rundstournedos, kipfilet, varkenshaasje, 3 soorten gekruide
gehaktballetjes en spekrolletjes
Extra gehaktballetjes € 2,00/12st - Fondueolie € 12,15/st

Gourmet

(12 soorten) € 13,95/pp

Rundstournedos, mignonette, varkenshaasje, kipfilet,
hamburgertje, chipolata, scampi, spek, Berloumi, grillworst,
gekruide kebabreepjes en verse zalmfilet

Teppanyaki

(13 soorten) € 19,45/pp (vanaf 4 personen)

Eendenborst, gemarineerde kipfilet, Italiaans mini-vinkje,
gemarineerde rundstournedos, gekruide kebabreepjes,
gemarineerd varkenshaasje, scampispiesje, verse zalmfilet,
tongrolletje, coquille, Berloumi, gekruide krieltjes en
opgevulde champignon

Gangmakersstoofvlees

€ 16,00/kg

Stoofvlees gemaakt van het fijnste van het zwijntje (pluma).
Bij aankoop van 1 kg krijgt u 1 gangmakerbiertje gratis.

Proef mij: verkrijgbaar in blond of donker € 2,50/st

Extra’s
Koude groentjes bij fondue, gourmet, teppanyaki € 5,50/pp
Koude groentjes zonder schotel € 6,50/pp
Sla, tomaten, geraspte wortelen, komkommer, rauwkost,
pastasalade en aardappelsalade
Groentepannetje € 6,99/pp
Groene asperges, erwtjes, bloemkool, broccoli, worteltjes,
oesterzwammen, andoornknolletjes
Koude sausjes € 2,00/150gr
Mayonaise, cocktailsaus, currysaus, looksaus, samoerai,
tartaar, mexicaanse saus, provençaalse saus, joppiesaus
Warme sauzen € 18,50/L
Jussaus, pepersaus, roze pepersaus, béarnaisesaus,
champignonsaus, jachtsaus, hollandaise saus, mosterdsaus

KIDS ONLY
Kinderfondue € 6,50/pp (gekruide gehaktballetjes, grillworst en kipfilet)
Kindergourmet € 6,50/pp (kipfilet, hamburgertje, worstje, grillworst)
Balletjes in tomatensaus met puree € 8,50/pp
Vol au vent met verse kroketjes € 8,50/pp

Praktische informatie
Huur apparaat (4-5 pers.) € 5,00/st
Huur apparaat (6-8 pers.) € 8,00/st
Waarborg apparaat € 25,00/st
Waarborg schotel € 10,00/st

Charcuterieschotel

€ 11,50/pp

Rauwe ham, gekookte ham, salami, kippenwit,
varkensgebraad, 3 salades en dit aangepast met de juiste
garnituren.

Luxe charcuterieschotel

€ 15,00/pp

Rauwe ham, gekookte ham, salami, kippenwit,
varkensgebraad, 3 salades, 3 stukjes kaas, perzik met
tonijn en dit aangepast met de juiste garnituren.

Kaasschotel

hoofdgerecht (300gr) € 13,20/pp dessert (200gr) € 10,50

Een assortiment uit ons aanbod van Belgische, Franse,
Italiaanse en Duitse kazen mooi op een plank gegarneerd en
afgewerkt met een waaier vers fruit, dadels, noten&vijgen.

Luxe buffet

(vanaf 6 personen)

€ 26,50/pp

Ambachtelijk gebakken beenham, Italiaanse rauwe ham,
ovengebakken kippenboutje, tomaat rijkelijk gevuld met
krabsalade, gerookte zalm, gerookte forel, mootje
gestoomde zalmfilet, scampi, gevuld hoeve-eitje, gevulde
perzik met tonijn, sla, tomaten, geraspte wortelen,
komkommer, rauwkost, pastasalade, aardappelsalade

Koude hapjes
Aperitief plankje € 6,50/pp
Tapas maison € 8,00/pp
Aperitiefbroodje of laatavondhapje
Mini sandwiches en/of mini broodjes rijkelijk belegd met fijne
charcuterie en huisbereide salades. € 1,65 / st.

Warme hapjes
Mini pizza € 1,20/st
Worstenbroodje € 1,00/st
Mini videe kaas € 1,00/st
Mini videe kaas en hesp € 1,00/st
Mini kippenboutje € 1,00/st
Kippengrillworst per gewicht
Spare ribs per gewicht
Assortiment 20 gemengde warme hapjes € 18,00/20st

Soepen
Fluweel zacht tomatensoepje met parels van gehakt € 5,50/L
Pompoensoep van het huis € 5,50/L
Romig soepje van asperges € 6,50/L
Consommé van ossenstaart € 9,00/L

Voorgerechten
Kippencarpaccio € 10,00/pp
Carpaccio van gegrilde filet d’anvers € 12,95/pp
Vispannetje de luxe afgewerkt met puree € 14,50/pp
Ambachtelijke kaaskroketten (4 stuks) € 8,20/4st
Ambachtelijke garnaalkroketten (4 stuks) dagprijs

Hoofdgerechten
Vispannetje de luxe afgewerkt met puree € 18,50/pp
Trio van gevogelte (kwartelfilet, parelhoenfilet, kipfilet),
Groentepannetje € 18,50/pp
Wildstoofpotje (seizoenswild), groentepannetje € 18,50/pp
Varkenshaasje archiduc, groentepannetje € 16,00/pp
Kalkoenfilet, jachtsaus, groentepannetje € 16,00/pp
Wildchipolata, jussaus, winterstoemp € 12,00/pp

Bijgerechten
Verse kroketten € 0,33/st
Aardappelpuree € 8,15/kg
Wortelpuree € 9,00/kg
Savooipuree € 9,00/kg
Winterstoemp € 9,50/kg
Aardappelgratin € 9,00/kg
Schorseneren € 9,00/kg
Groentepannetje € 6,99/pp
Rode kool € 8,00/kg
Appelmoes € 8,00/kg
De gerechten waarbij reeds een aardappelbereiding vermeld is kunnen niet gewijzigd worden.

Desserten
Huisbereide rijstpap € 2,00/st
Huisbereide chocomousse € 2,50/st
Pannenkoekendeeg (ideaal bij gourmet of teppanyaki) € 1,00/pp
Pannenkoeken naar het recept van Roger Van Damme € 1,20/st
Tartelette citroen meringue € 3,00/st

Menu 1

(vanaf 2 personen)

€ 35,00/pp

Mondverwennertjes (3 stuks)
Vispannetje
Romig soepje van asperges
Wildchipolata’s, jussaus, winterstoemp
Huisbereide chocomousse

Menu 2

(vanaf 2 personen)

€ 34,00/pp

Mondverwennertjes (3 stuks)
Kaas- en garnaalkroket
Pompoensoep
Gangmakersstoofvlees, 5 kroketjes, groentepannetje
Tartelette citroen meringue

Kindermenu

€ 13,00/pp

Fluweel zacht tomatensoepje met parels van gehakt
Vol au vent en 5 kroketjes
Chocomousse met surprise

Brood & Banket van Patisserie Stefan

(enkel op bestelling)

Sandwiches – Pistolets – Koffiekoeken - Mini-sandwiches
Mini-pistolets - Stokbrood (wit, grof, waldkorn) - Notenbrood
– Rozijnenbrood – Ijstaarten - Patisserie en soirée desserts

Praktische informatie
Bestellen
- Graag 1 volledige bestelling.
- U kan enkel in onze winkel een bestelling plaatsen.
- Charcuterie wordt niet mee opgenomen in de bestelbon, deze
kan u in de winkel bestellen aan de toog bij afhaling.
- Er zijn geen wijzigingen mogelijk in schotels of menu’s.
- Bestellingen voor Kerstmis t.e.m. woe 19/12
- Bestellingen voor Nieuwjaar t.e.m. woe 26/12
Afhalen
Ma 24/12
Di 25/12
Ma 31/12
Di 01/01

13u00-15u00
12u00
13u00-15u00
12u00

Betalen
- graag bij bestelling
- waarborg enkel cash

Openingsuren feestdagen
Za 22/12 en 29/12 08u00-16u00
Zo 23/12 en 30/12 08u00-12u00
Ma 24/12 en 31/12 08u30-15u00
Di 25/12 en 01/01 enkel afhalen bestellingen om 12u00
Woe 26/12 en 02/02 08u00-15u00
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten, marktaanbod
en prijswijzigingen. Deze folder vervangt alle voorgaande met
ingang vanaf 01/11/2018.

