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DE MOOISTE MOMENTEN EN TRADITIES DEEL JE DE MOOISTE MOMENTEN EN TRADITIES DEEL JE 
MET DE BESTE SMAKEN VAN UW KEURSLAGER.MET DE BESTE SMAKEN VAN UW KEURSLAGER.

APERITIEFAPERITIEF
AperitiefhapjesAperitiefhapjes € 16,70 / ass. € 16,70 / ass.

Assortiment van 20 stuks huisgemaakte ovenklare bladerdeeghapjes  Assortiment van 20 stuks huisgemaakte ovenklare bladerdeeghapjes  
(kipvidé, bouchée met zalm, kaashapje en quiche lorraine) schaaltje(kipvidé, bouchée met zalm, kaashapje en quiche lorraine) schaaltje

Tapasschotel tafelklaarTapasschotel tafelklaar (7 à 10 pers.) € 54,00 / schotel (7 à 10 pers.) € 54,00 / schotel
zongedroogde tomaatjes, olijven, Italiaanse salamisoorten, parmaham, zongedroogde tomaatjes, olijven, Italiaanse salamisoorten, parmaham, 
kaasblokjes, hagelander, ansjovis, peppadew met roomkaas ...kaasblokjes, hagelander, ansjovis, peppadew met roomkaas ...

Tapashapjes:Tapashapjes: ruime keuze in de toonbank ruime keuze in de toonbank
• Zongedroogde tomaatjes• Zongedroogde tomaatjes
• Peppadew met roomkaas• Peppadew met roomkaas
• Koningsolijven• Koningsolijven
• San Danielleham• San Danielleham
• Italiaanse salamisoorten zoals parmasalami, sopressa …• Italiaanse salamisoorten zoals parmasalami, sopressa …
• Kaasblokjes• Kaasblokjes
• Hagelander• Hagelander
• Saltufo• Saltufo
• Haringhapjes• Haringhapjes

SOEPEN SOEPEN 
(op basis van 24 uur getrokken bouillon)(op basis van 24 uur getrokken bouillon)

• Tomatenroomsoep met balletjes € 5,85 / l• Tomatenroomsoep met balletjes € 5,85 / l
• Aspergeroomsoep € 5,85 / l• Aspergeroomsoep € 5,85 / l
• Brocollicrèmesoep € 5,85 / l• Brocollicrèmesoep € 5,85 / l

VO ORGERECHTENVO ORGERECHTEN
WarmWarm
•	Kwartelfilet	in	kreeftensausje	op	een	bedje	van	prei	met	puree	 €	 9,60	/	st.•	Kwartelfilet	in	kreeftensausje	op	een	bedje	van	prei	met	puree	 €	 9,60	/	st.
 (ovenklaar, 20 min. op 150°C)  (ovenklaar, 20 min. op 150°C) 
•	Visserspannetje	(ovenklaar,	20	min.	op	150°C)	 €	 9,60/	st.•	Visserspannetje	(ovenklaar,	20	min.	op	150°C)	 €	 9,60/	st.
• Kaaskroketten (handgemaakte) € 1,80 / st.• Kaaskroketten (handgemaakte) € 1,80 / st.
• Garnaalkroketten (handgemaakte, 40% garnaal) € 4,85 / st.• Garnaalkroketten (handgemaakte, 40% garnaal) € 4,85 / st.

KoudKoud
•	Cocktail	maison	(zalm,	king	krab	&	grijze	garnalen)	 €	 9,85	/	st.•	Cocktail	maison	(zalm,	king	krab	&	grijze	garnalen)	 €	 9,85	/	st.
 !!! enkel af te halen vanaf namiddag !!! !!! enkel af te halen vanaf namiddag !!!



WARME HOOFDGERECHTENWARME HOOFDGERECHTEN  (vanaf 4 pers.) (vanaf 4 pers.)

Enkel verkrijgbaar op 24 en 25 decemberEnkel verkrijgbaar op 24 en 25 december
Al onze hoofdgerechten zijn ovenklaar en voorzien van genoeg aardappelpuree, Al onze hoofdgerechten zijn ovenklaar en voorzien van genoeg aardappelpuree, 

aardappelgratin of 6 kroketjes per persoon. Reken ongeveer 50 min. aardappelgratin of 6 kroketjes per persoon. Reken ongeveer 50 min. 
opwarmingstijd in een oven van 150°C.opwarmingstijd in een oven van 150°C.

•	Tongscharrolletjes	(3	stuks)	op	Oostendse	wijze	op	een	bedje		€		19,85	/	pers.•	Tongscharrolletjes	(3	stuks)	op	Oostendse	wijze	op	een	bedje		€		19,85	/	pers.
 van prei, afgewerkt met noordzeegarnaaltjes  van prei, afgewerkt met noordzeegarnaaltjes 
•	Gevulde	kalkoenfilet	in	portosaus	 €	 18,40	/	pers.•	Gevulde	kalkoenfilet	in	portosaus	 €	 18,40	/	pers.
 met gekaramelliseerde witloof en een appelgarnituur met gekaramelliseerde witloof en een appelgarnituur
• Filet van parelhoen in een archiducsaus € 18,85 / pers.• Filet van parelhoen in een archiducsaus € 18,85 / pers.
 met witloof, boontjes en spek met witloof, boontjes en spek

NOTEER:NOTEER:
Onze sauzen worden hier allemaal klaargemaakt op basis van zelfgetrokken Onze sauzen worden hier allemaal klaargemaakt op basis van zelfgetrokken 
fonds, zonder kleur- of bewaarmiddelen en met verse marktproducten.fonds, zonder kleur- of bewaarmiddelen en met verse marktproducten.
De vlees- of vissoorten zijn vers, van de hoogste kwaliteit en bewerkt onder de De vlees- of vissoorten zijn vers, van de hoogste kwaliteit en bewerkt onder de 
meest hygiënische omstandigheden (net zoals u het zelf zou bereiden).meest hygiënische omstandigheden (net zoals u het zelf zou bereiden).

UIT ONZE TRAITEURHOEKUIT ONZE TRAITEURHOEK
• Kalfsblanquette • Kalfsblanquette 
• Vol-au-vent • Vol-au-vent 
• Tortelloni (verse pasta) in een mascarponesausje • Tortelloni (verse pasta) in een mascarponesausje 
• Scampi diabolique • Scampi diabolique 
• Hagelands stoofpotje• Hagelands stoofpotje
• Hertenragout • Hertenragout 
• Stoofpotje van Belle Flamande kip • Stoofpotje van Belle Flamande kip 
•	Kalkoenfilet	met	champignonsaus	•	Kalkoenfilet	met	champignonsaus	



OP BESTELLINGOP BESTELLING
HUISBEREIDE SAUSENHUISBEREIDE SAUSEN
• Peperroomsaus (lekker bij een stevige steak, kalkoen of kalfsvlees)• Peperroomsaus (lekker bij een stevige steak, kalkoen of kalfsvlees)
• Kreeftensaus (lekker bij parelhoen, kwartel, kip …)• Kreeftensaus (lekker bij parelhoen, kwartel, kip …)
• Champignonroomsaus (met rijkelijk veel verse champignons)• Champignonroomsaus (met rijkelijk veel verse champignons)
• Hollandaisesaus (lekker bij steak, vis, lams …)• Hollandaisesaus (lekker bij steak, vis, lams …)
• Boschampignonsaus (speciaal voor gevulde kalkoen)• Boschampignonsaus (speciaal voor gevulde kalkoen)

FRUITGARNITURENFRUITGARNITUREN
• gevulde appeltjes met chutney van appel en veenbessen• gevulde appeltjes met chutney van appel en veenbessen
• gekaramelliseerde appelschijfjes• gekaramelliseerde appelschijfjes
• veenbessen• veenbessen

AARDAPPELGARNITURENAARDAPPELGARNITUREN
• aardappelgratin• aardappelgratin
• aardappelkroketjes• aardappelkroketjes
• aardappelpuree• aardappelpuree
• groentegratin (ovenklare groentegratin met wortel, bloemkool, paprika, broccoli…) • groentegratin (ovenklare groentegratin met wortel, bloemkool, paprika, broccoli…) 

BUFFET TEN & SCHOTELSBUFFET TEN & SCHOTELS
KaasplankKaasplank (vanaf 4 pers.) € 15,10 / pers. (vanaf 4 pers.) € 15,10 / pers.

Assortiment van verschillende kaassoorten aangeboden met verse druiven, Assortiment van verschillende kaassoorten aangeboden met verse druiven, 
konfijten,	nootjes	en	gedroogde	vruchten.	Door	u	aan	te	vullen	met	een	lekkere	wijn	konfijten,	nootjes	en	gedroogde	vruchten.	Door	u	aan	te	vullen	met	een	lekkere	wijn	
of biertje en broodjes, een ideale formule voor een gezellige avond of namiddag.of biertje en broodjes, een ideale formule voor een gezellige avond of namiddag.

CharcuterieschotelCharcuterieschotel (vanaf 4 pers.) € 15,10 / pers. (vanaf 4 pers.) € 15,10 / pers.
Aanbod van gedroogde hammen, salamispecialiteiten, patés van ’t huis, Aanbod van gedroogde hammen, salamispecialiteiten, patés van ’t huis, 
meloen,	druiven,	olijven	en	konfijten.		Door	u	aan	te	vullen	met	minibroodjes	meloen,	druiven,	olijven	en	konfijten.		Door	u	aan	te	vullen	met	minibroodjes	
en wijnen eventueel als middernachthapje of om de avond gezellig te vullen met en wijnen eventueel als middernachthapje of om de avond gezellig te vullen met 
een aangename babbel.een aangename babbel.

DelicatessenplankDelicatessenplank (vanaf 6 pers.) € 15,80 / pers. (vanaf 6 pers.) € 15,80 / pers.
Aanbod van onze ambachtelijke charcuterie, zelfgemaakte slaatjes en een paar Aanbod van onze ambachtelijke charcuterie, zelfgemaakte slaatjes en een paar 
buitenlandse specialiteiten. Een leuke schotel voor jong en oud.buitenlandse specialiteiten. Een leuke schotel voor jong en oud.



GEZELLIG TAFELENGEZELLIG TAFELEN
Bij onderstaande schotels zijn de zelfgemaakte sausjes Bij onderstaande schotels zijn de zelfgemaakte sausjes 

(coctail, tartaar, zigeuner en curry) inbegrepen in de prijs.(coctail, tartaar, zigeuner en curry) inbegrepen in de prijs.

SteengrillSteengrill (niet gemarineerde vleessoorten) € 14,70 / pers. (niet gemarineerde vleessoorten) € 14,70 / pers.
Schotel met kalfslapjes, miniworstjes, verrassingsrolletjes, minibrochettes, Schotel met kalfslapjes, miniworstjes, verrassingsrolletjes, minibrochettes, 
raclettekaas,	biefstukjes,	varkenshaasjes,	kalkoenlapjes,	kipfilet,	kwartelfilets,	raclettekaas,	biefstukjes,	varkenshaasjes,	kalkoenlapjes,	kipfilet,	kwartelfilets,	
penskes en lamskoteletjes.penskes en lamskoteletjes.

FondueFondue € 13,20 / pers. € 13,20 / pers.
Vleesschotels met verschillende soorten fondueballetjes, biefstukblokjes, Vleesschotels met verschillende soorten fondueballetjes, biefstukblokjes, 
kalkoenblokjes, spekrolletjes, minivinkjes, miniworstjes, penskes en kalkoenblokjes, spekrolletjes, minivinkjes, miniworstjes, penskes en 
kippenboomstammetjes.kippenboomstammetjes.

GourmetGourmet € 14,70 / pers. € 14,70 / pers.
Vleesschotels met gemarineerde vleessoorten zoals biefstuk, varkenshaasje, Vleesschotels met gemarineerde vleessoorten zoals biefstuk, varkenshaasje, 
kipfilet,	lamskoteletjes	en	minibrochettes,	maar	ook	chipolataworstjes,	penskes,	kipfilet,	lamskoteletjes	en	minibrochettes,	maar	ook	chipolataworstjes,	penskes,	
gevulde spekrolletjes en kippenboomstammetjes.gevulde spekrolletjes en kippenboomstammetjes.

TafelgrillTafelgrill (teppan yaki) € 15,25 / pers. (teppan yaki) € 15,25 / pers.
Vleesschotel met gemarineerde steak, scampi, gemarineerd spek, chipolata, Vleesschotel met gemarineerde steak, scampi, gemarineerd spek, chipolata, 
souvlaki, duo van kalkoen- en currygrillworst, calypsospies, kip kebab, souvlaki, duo van kalkoen- en currygrillworst, calypsospies, kip kebab, 
zalmpapillot en lamskroontje.zalmpapillot en lamskroontje.

Kid Box gourmetKid Box gourmet	 €	 8,90	/	pers.	 €	 8,90	/	pers.
Toffe box met chipolataworstjes, grillschijfjes, hamburger, gemarineerde Toffe box met chipolataworstjes, grillschijfjes, hamburger, gemarineerde 
kipfilet,	witte	pensjes,	cola,	speelgoedje	en	sausjes.kipfilet,	witte	pensjes,	cola,	speelgoedje	en	sausjes.

Kid Box fondueKid Box fondue	 €	 8,90	/	pers.	 €	 8,90	/	pers.
toffe box met chipolataworstjes, grillschijfjes, kalkoenblokjes, balletjes, witte toffe box met chipolataworstjes, grillschijfjes, kalkoenblokjes, balletjes, witte 
pensjes, cola, speelgoedje en sausjespensjes, cola, speelgoedje en sausjes

LOS VERKRIJGBAARLOS VERKRIJGBAAR
•	Aardappelsalade	(150	g)	 €	 1,90	/	pers.•	Aardappelsalade	(150	g)	 €	 1,90	/	pers.
• Keursalade (100 g, worteltjes, selder, witte kool) € 1,80 / pers.• Keursalade (100 g, worteltjes, selder, witte kool) € 1,80 / pers.
• Pastasalade (100 g) € 1,80 / pers.• Pastasalade (100 g) € 1,80 / pers.
• Waldorfsalade (100 g) € 2,10 / pers.• Waldorfsalade (100 g) € 2,10 / pers.
 selder, appel, ananas, mandarijntjes, cashewnootjes selder, appel, ananas, mandarijntjes, cashewnootjes

Tip: zelf aan te vullen met schijfjes champignons, paprika, verse sla, tomaat … Tip: zelf aan te vullen met schijfjes champignons, paprika, verse sla, tomaat … 
Op deze manier heb je een goede basis om op een snelle manier je groenteschotel Op deze manier heb je een goede basis om op een snelle manier je groenteschotel 
te bereiden.te bereiden.



KERST SPECIAL!KERST SPECIAL!
Ontbeende	gevulde	kalkoen		 €	 19,45	/	kgOntbeende	gevulde	kalkoen		 €	 19,45	/	kg
	 (met	kippengehakt,	kalkoenfilet,	eekhoorntjesbrood	en	wintertruffel)		 (met	kippengehakt,	kalkoenfilet,	eekhoorntjesbrood	en	wintertruffel)	

VERS VLEES! VERS VLEES! 
Bestel tijdig!Bestel tijdig!

GEVOGELTE:GEVOGELTE:
• Parelhoen• Parelhoen
•	Parelhoenfilet•	Parelhoenfilet
• Uitgebeende piepkuikens• Uitgebeende piepkuikens
• Uitgebeende kwartel• Uitgebeende kwartel
• Franse hoevekip uit Landes• Franse hoevekip uit Landes
• Mechelse koekoek• Mechelse koekoek
•	Eendenborstfilet•	Eendenborstfilet
• Inlandse konijnenbouten• Inlandse konijnenbouten
• Konijn (heel)• Konijn (heel)
•	Konijnenfilets•	Konijnenfilets

VARKEN:VARKEN:
• Filet van Spaans Ibericovarken • Filet van Spaans Ibericovarken 
 (2 weken op voorhand) (2 weken op voorhand)
• Varkenshaasjes (slagersvarken)• Varkenshaasjes (slagersvarken)
• Varkenswangetjes• Varkenswangetjes

RUND:RUND: Belgisch Wit Blauw (vrouwelijk) Belgisch Wit Blauw (vrouwelijk)
• Rosbief• Rosbief
• Steak• Steak
• Entrecote• Entrecote
• Fondue bourguignonne• Fondue bourguignonne
• Côte à l’os• Côte à l’os

WILD:WILD:
•	Hertenfilet•	Hertenfilet
• Hertenragout• Hertenragout
•	Everzwijnfilet•	Everzwijnfilet
•	Fazantenfilet•	Fazantenfilet
• Filet van bosduif• Filet van bosduif

GEZELLIGE WINTERBARBECUEGEZELLIGE WINTERBARBECUE
• Hagelandse grillworstjes• Hagelandse grillworstjes
• Breugelhammetje• Breugelhammetje
• Lamskroontje• Lamskroontje
• BBQ-spek• BBQ-spek
• Côte a l’os• Côte a l’os
•	Gevulde	kipfilet•	Gevulde	kipfilet
• Groentegratin (ovenklaar)• Groentegratin (ovenklaar)

CHARCUTERIESPECIALITEITENCHARCUTERIESPECIALITEITEN
• Wildpatés (ree, fazant, bosduif)• Wildpatés (ree, fazant, bosduif)
• Onze patés van het huis (appel-, peer-, veenbes-, …)• Onze patés van het huis (appel-, peer-, veenbes-, …)
• Opgevulde kalkoen met eekhoorntjesbrood en wintertruffel• Opgevulde kalkoen met eekhoorntjesbrood en wintertruffel
• Feestelijke salades (scampi, kerstsalade, krab …)• Feestelijke salades (scampi, kerstsalade, krab …)
• San Danielleham (24 maanden gerijpt) Italië• San Danielleham (24 maanden gerijpt) Italië
• Italiaanse salamisoorten (sopressa, parmasalami)• Italiaanse salamisoorten (sopressa, parmasalami)



DESSERT SDESSERT S
•	Tiramisu	speculoos	 €	 2,95	/	st.•	Tiramisu	speculoos	 €	 2,95	/	st.
•	Chocomousse	 €	 1,95	/	st.•	Chocomousse	 €	 1,95	/	st.
• Huisgemaakte rijstpap € 2,45 / st.• Huisgemaakte rijstpap € 2,45 / st.

WAARB ORGWAARB ORG
!!! aandacht: gelieve de waarborgen contant te betalen!!!!!! aandacht: gelieve de waarborgen contant te betalen!!!
• Houten kaas- en charcuterieplanken € 40,00• Houten kaas- en charcuterieplanken € 40,00
• Ovenschotels € 20,00• Ovenschotels € 20,00
• Voorgerechtschaaltjes /coupes € 2,50• Voorgerechtschaaltjes /coupes € 2,50
• Waterthermometers € 10,00• Waterthermometers € 10,00

UITERSTE BESTELDATUMUITERSTE BESTELDATUM
Voor Kerstmis: ten laatste op zondag 15 decemberVoor Kerstmis: ten laatste op zondag 15 december
Voor Nieuwjaar: ten laatste op zondag 22 decemberVoor Nieuwjaar: ten laatste op zondag 22 december

Gezien wij onze voorgerechten en hoofdgerechten zelf bereiden met verse Gezien wij onze voorgerechten en hoofdgerechten zelf bereiden met verse 
producten zou het kunnen dat wij reeds vroeger dan bovenstaande data, producten zou het kunnen dat wij reeds vroeger dan bovenstaande data, 
bestellingen moeten weigeren. Daarom vragen wij u om tijdig te bestellen. bestellingen moeten weigeren. Daarom vragen wij u om tijdig te bestellen. 
Bovenstaande data zijn enkel een indicatie. Dank voor uw begrip.Bovenstaande data zijn enkel een indicatie. Dank voor uw begrip.

Let op: Om vergissingen te vermijden, nemen wij uw bestellingen het liefst op in Let op: Om vergissingen te vermijden, nemen wij uw bestellingen het liefst op in 
onze winkel. U krijgt dan ook meteen een kopie mee van uw bestelling.onze winkel. U krijgt dan ook meteen een kopie mee van uw bestelling.

Wij wensen u smakelijke feesten en een fijn 2020!Wij wensen u smakelijke feesten en een fijn 2020!
Team NijnsTeam Nijns



KEURSLAGER NIJNSKEURSLAGER NIJNS

OPENINGSUREN FEESTDAGEN:
GESLOTEN:GESLOTEN:

DONDERDAG 26 DECEMBERDONDERDAG 26 DECEMBER
VANAF DONDERDAG 2 JANUARI T.E.M. DINSDAG 7 JANUARIVANAF DONDERDAG 2 JANUARI T.E.M. DINSDAG 7 JANUARI

EXTRA OPEN:EXTRA OPEN:
MAANDAG 23 DECEMBER: 9.00 - 13.00 U.MAANDAG 23 DECEMBER: 9.00 - 13.00 U.
MAANDAG 31 DECEMBER: 9.00 -13.00 U.MAANDAG 31 DECEMBER: 9.00 -13.00 U.
DINSDAG 24 DECEMBER: 8.30 -16.00 U.DINSDAG 24 DECEMBER: 8.30 -16.00 U.
DINSDAG 31 DECEMBER: 8.30 -16.00 U.DINSDAG 31 DECEMBER: 8.30 -16.00 U.

WOENSDAG 25 DECEMBER (KERSTDAG): 10.00 - 11.30 U. (ENKEL BESTELLINGEN)WOENSDAG 25 DECEMBER (KERSTDAG): 10.00 - 11.30 U. (ENKEL BESTELLINGEN)
WOENSDAG 1 JANUARI (NIEUWJAARSDAG): 10.00 - 11.30 U. (ENKEL BESTELLINGEN)WOENSDAG 1 JANUARI (NIEUWJAARSDAG): 10.00 - 11.30 U. (ENKEL BESTELLINGEN)

DORPSPLEIN 11 – 3470 KORTENAKENDORPSPLEIN 11 – 3470 KORTENAKEN
TEL. 011/58.72.60TEL. 011/58.72.60

Prettige feesten

                        en smaakvol 2020




