Vis - Vlees buffet (vanaf 4p)

 24,95/pp

Tomaat crevette, perzik met huisgemaakte tonijnsalade,
gekookt ei gevuld met krab, gebakken zalmfilet in tijmkorst,
gerookte zalm, gepocheerd tongrolletje, scampi, gebakken
kerstham met asperges, meloen met Belitalia ham, rosbief
en varkensgebraad
Steeds aangevuld met aardappelsalade, pastasalade, huisgemaakte
groenteschotel en de nodige sausjes
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Informatie
Bestellen kan telefonisch, in de winkel of via onze
webshop. Per mail is niet mogelijk
Voor de kerstperiode kan besteld worden tot en met 19
december, voor oudjaar tot en met 25 december
Op 24,25, 31 deceber en op 1 januari zal het assortiment vers
vlees beperkt zijn. Gelieve dit ook op voorhand te bestellen
desgewenst.

OPENINGSTIJDEN
Allerlei
Mini sandwino belegd / met groenten
Verse kroketten
Gratin Dauphinois
Aardappelsalade
Broodjes bij voorgerecht
Wijn wit of rosé (Dirk Dooms)
Bubbels wit of rosé

 1,10/st -  1,25
0,30/st
 8,99/kg
 8,99/kg
1,00/pp
 7,50/st
 9,50/st

Wij wensen iederen een gezellige
kerst en een mooie overgang
naar 2019. Tom en Candy,
Ine, Noa en Sem

zondag 23 dec, 30 dec

gesloten

Maandag 24 dec, 31 dec

9:00 - 15:00 uur

Dinsdag 25 dec, 1 jan

9:00 - 12:00 uur

Woensdag 26 dec, 2 jan

gesloten

Donderdag 27/12

8:00 - 18:00 uur

Vrijdag 28 dec

8:00 - 18:00 uur

Veerstraat 9, 9290 Uitbergen

Zaterdag 29 dec

8:30 - 14:00 uur

09/367 43 04

vanaf 3 jan gelden de
normale openingsuren

Slagerij - eetwinkel De Brug

Info@slagerijdebrug.be
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Kippenhapjes 10 st
Assortiment gevulde glaasjes 3 st
Olijven
Tapasschotel (goed voor 4 tot 6 personen)
Boereleute plank (goed voor 4 tot 6 personen)
Mini pizza's 6 stuks
Mini kaaskroketjes 12 stuks
Mixhapjes voor in de oven, feestelijk gevuld 12st

3,00
 6,95
 16,99/kg
 35,00/st
 20,00
 6,00
 6,00
 12,50

Soepen
Tomatensoep met balletjes
Agnes Sorèlsoep
Oostendse vissoep

Stoofpotje van everzwijn - kroketten wintergroentjes
Gevulde kalkoenrollade - gratin - portosaus wintergroentjes
Orloff van Belgasconne- boschampignonsaus kroketjes - wintergroenten
Koninginnehapje van noordzeevis - puree van prei worteltjes

 17,75/pp
 17,50/pp
 16,00/pp
 19,80/pp

Suggestie menu's (vanaf 2p)
Menu A  25,00 /pp

[ 5,00/L
 6,00/L
 10,50/L

Voorgerechten
Rundscarpaccio garni
Zalmcarpaccio garni
Trio van wildpaté
Verse Kaaskroket
Verse Garnaalkroket
Scampi's van het huis (6st)
Tongrolletjes in kreeftensaus (4st)

Gezellig tafelen

Hoofdgerechten (vanaf 2p)

Apero

 7,75/pp
 9,50/pp
7,50/pp
 2,50/st
 5,00/st
 13,50/pp
 13,50/pp

Tomatensoep met balletjes
Carpaccio van zalm met zijn garnituur, broodjes
Kalkoenrollade met portosaus - gratin
Boontjes - worteljes- peer met veenbessen

Menu B  29,00 /pp
Agnes Sorèlsoep
Tongrolletjes in kreeftensausje, broodjes
Stoofpotje van everzwijn
verse kroketten - boschampignons - peer met veenbessen

Gourmet (vanaf 2p)

10,50/pp

Steak, varkenshaasje, kipfilet, assortiment mini burgers, schnitzel,
chipolata, kalkoensaté

Fondue (vanaf 2p)

 8,50 pp

Blokjes van rund, varken,kip
chipolata, veel balletjes, mini vink

Kindergourmet/fondue
Teppanyaki (vanaf 4p)

 6,75/pp
 15,75 /pp

Gemarineerde steak, varkenslapje Belgasconne, kipfilet Gallux,
Breydelham sneetje, gepaneerd spek Sint Amandshof
Kalkoenreepjes in groentemarinade, kalfslapje

Kaasschotel (vanaf 2p)

 11,50 /pp

Een bonte mix van Belgische, Franse en wereldkazen.
Steeds vergezeld van noten, fruit, en gedroogde vruchten.
Het broodassortiment kan extra bijbesteld aan 2,50 / pp
Liever als dessert? Mini kaasbordje met zoete garnituur aan  7,00 / pp

All In formule

 6,00 / pp

Huisbereide groenteschotel, 4 sausje en aardappelsalade

omwille van organisatorische redenen is de all in formule steeds voor het volledige gezelschap

