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AperitiefhapjesAperitiefhapjes
AssortimentAssortiment van 20 ovenklare bladerdeeghapjes !huisgemaakt! € 18,70 /  schaaltje van 20 ovenklare bladerdeeghapjes !huisgemaakt! € 18,70 /  schaaltje
 kipvidé,  bouché met zalm, kaashapje en quiche lorraine  kipvidé,  bouché met zalm, kaashapje en quiche lorraine 

  

Tapasschotel  tafelklaarTapasschotel  tafelklaar  (7 à 10 pers.)   € 58,00 /  schotel (7 à 10 pers.)   € 58,00 /  schotel
zongedroogde tomaatjes,  ol i jven,  I tal iaanse salamisoorten,  parmaham, zongedroogde tomaatjes,  ol i jven,  I tal iaanse salamisoorten,  parmaham, 
kaasblokjes,  hagelander,  ansjovis,  peppadew met roomkaas . . .kaasblokjes,  hagelander,  ansjovis,  peppadew met roomkaas . . .

  
TapashapjesTapashapjes :  ruime keuze in de toonbank :  ruime keuze in de toonbank 
o Zongedroogde tomaatjeso Zongedroogde tomaatjes
o Peppadew met roomkaaso Peppadew met roomkaas
o Koningsol i jveno Koningsol i jven
o San daniellehamo San danielleham
o Ital iaanse salamisoorten o I tal iaanse salamisoorten 
o Kaasblokjeso Kaasblokjes
o Hagelandero Hagelander
o Saltufoo Saltufo
o Haringhapjeso Haringhapjes

SoepenSoepen  

(op basis van 24 uur getrokken bouil lon)(op basis van 24 uur getrokken bouil lon)

Tomatenroomsoep met ballet jes € 5,85 /  lTomatenroomsoep met ballet jes € 5,85 /  l
Aspergeroomsoep € 5,85 /  lAspergeroomsoep € 5,85 /  l
Agnes Sorel  € 6,85 /  lAgnes Sorel  € 6,85 /  l

Warme voorgerechtenWarme voorgerechten
Kwartelf i let in kreeftensaus op een bedje van prei met puree* € 9,60 /  st .Kwartelf i let in kreeftensaus op een bedje van prei met puree* € 9,60 /  st .
Visserspannetje* € 9,60 /  st .Visserspannetje* € 9,60 /  st .
Kaaskroketten € 1 ,80 /  st .Kaaskroketten € 1 ,80 /  st .
Garnaalkroketten € 4,85 /  st .Garnaalkroketten € 4,85 /  st .
Gevulde raviol i   € 9 ,60 /  st .Gevulde raviol i   € 9 ,60 /  st .
 met wintertruffel ,  spekjes,  shi i take en oesterzwammen met wintertruffel ,  spekjes,  shi i take en oesterzwammen

* (ovenklaar,  20 min op 150°)* (ovenklaar,  20 min op 150°)



Koude voorgerechtenKoude voorgerechten
  

Opgelet :  af  te halen in de  namiddag!Opgelet :  af  te halen in de  namiddag!

Cocktai l  maison (zalm, king krab en gri jze garnalen)  € 8,85 /  st .Cocktai l  maison (zalm, king krab en gri jze garnalen)  € 8,85 /  st .
Carpaccio (schotel  4 personen,  tafelklaar)  € 36,95 /  schotelCarpaccio (schotel  4 personen,  tafelklaar)  € 36,95 /  schotel
Vitel lo tonnato (schotel  4 personen,  tafelklaar)  € 39,95 /  schotelVitel lo tonnato (schotel  4 personen,  tafelklaar)  € 39,95 /  schotel

    Cocktai l  maison                   Carpaccio                    Vi tel lo tonnato    Cocktai l  maison                   Carpaccio                    Vi tel lo tonnato

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 zi jn ovenklaar en voorzien van Al onze hoofdgerechten zi jn ovenklaar en voorzien van 
aardappelpuree,  aardappelgrat in of  6 kroketjes per persoon. aardappelpuree,  aardappelgrat in of  6 kroketjes per persoon. 

Reken ongeveer 50 min.  opwarmingsti jd in een oven van 150°C.Reken ongeveer 50 min.  opwarmingsti jd in een oven van 150°C.

Tongscharrollet jes (3 st . )  op Oostendse wijze  € 19 ,85 /  pers.Tongscharrollet jes (3 st . )  op Oostendse wijze  € 19 ,85 /  pers.
 op een bedje van prei ,  afgewerkt met noordzeegarnaalt jes  op een bedje van prei ,  afgewerkt met noordzeegarnaalt jes 

F i let  van parelhoen in archiducsaus  € 18,85 /  pers.F i let  van parelhoen in archiducsaus  € 18,85 /  pers.
 met wit loof,  spek en boontjes met wit loof,  spek en boontjes

Gevulde kalkoenf i let   € 18,85 /  pers.Gevulde kalkoenf i let   € 18,85 /  pers.
 in portosaus,  met gekarameliseerde wit loof en een appelgarnituur in portosaus,  met gekarameliseerde wit loof en een appelgarnituur

Onze sauzen worden allemaal ter plaatse klaargemaakt Onze sauzen worden allemaal ter plaatse klaargemaakt 
op basis van zelfgetrokken fonds,  zonder kleur- of  bewaarmiddelen op basis van zelfgetrokken fonds,  zonder kleur- of  bewaarmiddelen 

en met verse marktproducten.en met verse marktproducten.
De vlees- of  v issoorten zi jn vers,  van de hoogste kwaliteit  en bewerkt onder De vlees- of  v issoorten zi jn vers,  van de hoogste kwaliteit  en bewerkt onder 

de meest hygiënische omstandigheden (net zoals u het zelf  zou bereiden) .de meest hygiënische omstandigheden (net zoals u het zelf  zou bereiden) .
  

UI T ONZE TRAI TEURHOEKUI T ONZE TRAI TEURHOEK
•  Vol-au-vent•  Vol-au-vent
•  Hagelands stoofpotje •  Hagelands stoofpotje 
•  Scampi diabol ique •  Scampi diabol ique 
•  Hertenragout•  Hertenragout
•  Kalkoenf i let  met champignonsaus• Kalkoenf i let  met champignonsaus



Op bestellingOp bestelling
HUISBEREIDE SAUZENHUISBEREIDE SAUZEN
o Peperroomsaus ( lekker bi j  een stevige steak,  kalkoen of  kalfsvlees)o Peperroomsaus ( lekker bi j  een stevige steak,  kalkoen of  kalfsvlees)
o Kreeftensaus (speciaal  voor zalm, kabeljauw, kalkoen,  kip …)o Kreeftensaus (speciaal  voor zalm, kabeljauw, kalkoen,  kip …)
o Champignonroomsaus (met r i jkel i jk veel verse champignons)o Champignonroomsaus (met r i jkel i jk veel verse champignons)
o Boschampignonsaus (speciaal  voor de gevulde kalkoen)o Boschampignonsaus (speciaal  voor de gevulde kalkoen)

FRUI TGARNI TURENFRUI TGARNI TUREN
o Gevulde appelt jes met chutney van appel en veenbesseno Gevulde appelt jes met chutney van appel en veenbessen
o Gekarameliseerde appelschi j f jeso Gekarameliseerde appelschi j f jes
o Veenbesseno Veenbessen

AARDAPPELGARNI TURENAARDAPPELGARNI TUREN
o Aardappelgrat ino Aardappelgrat in
o Aardappelkroketjes (vers)o Aardappelkroketjes (vers)
o Aardappelpureeo Aardappelpuree
o Groentegrat in  o Groentegrat in  
 (aardappel ,  wortel ,  prei ,  bloemkool ,  knolselder en broccol i) (aardappel ,  wortel ,  prei ,  bloemkool ,  knolselder en broccol i)

T ip:  Bezoek zeker ook onze webshop voor meerdere ideeën.  Bezoek zeker ook onze webshop voor meerdere ideeën. 
Let op!  Ten laatste een week op voorhand bestellen.Let op!  Ten laatste een week op voorhand bestellen.

Kerstspecial ! Kerstspecial ! 
(enkel Kerstperiode verkri jgbaar)(enkel Kerstperiode verkri jgbaar)

Ontbeende gevulde kalkoen (aan te raden vanaf 7 pers.)  € 20.45 /  kgOntbeende gevulde kalkoen (aan te raden vanaf 7 pers.)  € 20.45 /  kg
(met kippengehakt ,  kalkoenf i let ,  eekhoorntjesbrood en wintertruffel)(met kippengehakt ,  kalkoenf i let ,  eekhoorntjesbrood en wintertruffel)

  

T ip:  voor kleinere groepen (tot  8 personen),  kan u ook een gevulde  voor kleinere groepen (tot  8 personen),  kan u ook een gevulde 
kalkoenf i let  bestellen.  Een volledige kalkoen zou immers te groot zi jn . kalkoenf i let  bestellen.  Een volledige kalkoen zou immers te groot zi jn . 



Buffetten en schotels Buffetten en schotels 
KaasplankKaasplank  (vanaf 4 pers.)  € 16 , 10 /  pers. (vanaf 4 pers.)  € 16 , 10 /  pers.

Verschil lende kaassoorten aangeboden met verse druiven,  konf i j ten, Verschil lende kaassoorten aangeboden met verse druiven,  konf i j ten, 
nootjes en gedroogde vruchten. nootjes en gedroogde vruchten. 

CharcuterieschotelCharcuterieschotel  (vanaf 4 pers.)  € 16 , 10 /  pers. (vanaf 4 pers.)  € 16 , 10 /  pers.
Aanbod van gedroogde hammen, salamispecial i tei ten,  patés van ’t Aanbod van gedroogde hammen, salamispecial i tei ten,  patés van ’t 
huis,  zongedroogde tomaatjes,  ol i jven en konf i j ten door u aan te huis,  zongedroogde tomaatjes,  ol i jven en konf i j ten door u aan te 
vullen met minibroodjes eventueel als middernachthapje of  om de vullen met minibroodjes eventueel als middernachthapje of  om de 
avond gezell ig te vullen met een aangename babbel .avond gezell ig te vullen met een aangename babbel .

  
DelicatessenplankDelicatessenplank  (vanaf 6 pers.)   € 16 ,80 /  pers. (vanaf 6 pers.)   € 16 ,80 /  pers.

Aanbod van ambachtelijke charcuterie, zelfgemaakte slaatjes, streek-Aanbod van ambachtelijke charcuterie, zelfgemaakte slaatjes, streek-
producten en Italiaanse specialiteiten. Een leuke schotel voor jong en oud.   producten en Italiaanse specialiteiten. Een leuke schotel voor jong en oud.   

  

       Kaasschotel                 Charcuterieschotel            Del icatessenplank       Kaasschotel                 Charcuterieschotel            Del icatessenplank

Gezellige winterbarbecueGezellige winterbarbecue
    
•  Hagelandse gri l lworstjes- •  Hagelandse gri l lworstjes- 
•  Breugelham met honing-mosterd •  Breugelham met honing-mosterd 
•  Lamskroontje•  Lamskroontje
•  BBQspek• BBQspek
• Cote a l ’os •  Cote a l ’os 
•  Gevulde kippenf i let•  Gevulde kippenf i let
•  Groentengrat in (ovenklaar)•  Groentengrat in (ovenklaar)

Los verkrijgbaarLos verkrijgbaar
Aardappelsalade  € 2,40 /  pers.Aardappelsalade  € 2,40 /  pers.
Keursalade (wortelt jes,  selder,  witte kool)   € 2,30 /  pers.Keursalade (wortelt jes,  selder,  witte kool)   € 2,30 /  pers.
Waldorfsalade (selder, ananas, mandarijntjes, cashewnootjes)  € 2,60 /  pers.Waldorfsalade (selder, ananas, mandarijntjes, cashewnootjes)  € 2,60 /  pers.
Pastasalade € 2,30 /  pers.Pastasalade € 2,30 /  pers.



Gezellig tafelen Gezellig tafelen 
Bij  onderstaande vleesschotels zi jn de koude sausjes Bi j  onderstaande vleesschotels zi jn de koude sausjes 

(cocktai l ,  curry,  tartaar en zigeuner) inbegrepen in de pri js .(cocktai l ,  curry,  tartaar en zigeuner) inbegrepen in de pri js .

Steengri l l  Steengri l l  (niet-gemarineerde vleessoorten) € 14,90 /  pers.(niet-gemarineerde vleessoorten) € 14,90 /  pers.
Schotel  met kalfslapjes,  miniworstjes,  verrassingsrollet jes, Schotel  met kalfslapjes,  miniworstjes,  verrassingsrollet jes, 
minibrochettes,  raclettekaas,  hamburgertjes,  biefstukjes, minibrochettes,  raclettekaas,  hamburgertjes,  biefstukjes, 
varkenshaasjes,  kipf i let ,  kwartelf i let ,  penskes en lamskotelet jesvarkenshaasjes,  kipf i let ,  kwartelf i let ,  penskes en lamskotelet jes

FondueFondue  € 13 ,40 /  pers. € 13,40 /  pers.
Vleesschotel  met verschil lende soorten fondueballet jes, Vleesschotel  met verschil lende soorten fondueballet jes, 
biefstukblokjes,  kalkoenblokjes,  spekrollet jes,  minivinkjes, biefstukblokjes,  kalkoenblokjes,  spekrollet jes,  minivinkjes, 
miniworstjes,  penskes,  kippenboomstammetjes,  gri l lschi j f jesminiworstjes,  penskes,  kippenboomstammetjes,  gri l lschi j f jes

GourmetGourmet  € 14,90 /  pers. € 14,90 /  pers.
Vleesschotels met gemarineerde vleessoorten zoals biefstuk, Vleesschotels met gemarineerde vleessoorten zoals biefstuk, 
varkenshaasje,  kipf i let ,  lamskotelet jes en minibrochettes,  maar ook varkenshaasje,  kipf i let ,  lamskotelet jes en minibrochettes,  maar ook 
chipolataworstjes,  penskes,  gevulde spekrollet jes,  gri l lschi j f jes, chipolataworstjes,  penskes,  gevulde spekrollet jes,  gri l lschi j f jes, 
hamburgertjes,  verassingsrollet jes,  kippenboomstammetjes.hamburgertjes,  verassingsrollet jes,  kippenboomstammetjes.

Tafelgri l lTafelgri l l  ( teppan yaki)  € 15,65 /  pers. ( teppan yaki)  € 15,65 /  pers.
Vleesschotel  met gemarineerde ministeak,  scampi ,  gemarineerd Vleesschotel  met gemarineerde ministeak,  scampi ,  gemarineerd 
spek,  chipolata,  souvlaki ,  duo van kalkoen- en currygri l lworst , spek,  chipolata,  souvlaki ,  duo van kalkoen- en currygri l lworst , 
calypsospies,  kip kebab,  zalmpapil lot  en lamskroontjecalypsospies,  kip kebab,  zalmpapil lot  en lamskroontje

Kid Box gourmetKid Box gourmet   € 8,90 /  pers.  € 8,90 /  pers.
Toffe box met chipolataworstjes,  gri l lschi j f jes,  hamburger,  witte Toffe box met chipolataworstjes,  gri l lschi j f jes,  hamburger,  witte 
pensjes,  gemarineerde kipf i let ,  cola,  speelgoedje en sausjes.pensjes,  gemarineerde kipf i let ,  cola,  speelgoedje en sausjes.
  

Kid Box fondueKid Box fondue  € 8,90 /  pers. € 8,90 /  pers.
Toffe box met chipolataworstjes,  gri l lschi j f jes,  kalkoenblokjes, Toffe box met chipolataworstjes,  gri l lschi j f jes,  kalkoenblokjes, 
ballet jes,  witte pensjes,  cola,  speelgoedje en sausjes.ballet jes,  witte pensjes,  cola,  speelgoedje en sausjes.

             Gourmet                                     Tafelgri l l                                                     Gourmet                                     Tafelgri l l                                        

T ip!  Zelf  aan te vullen met schi j f jes champignons,  paprika,  verse sla,  Zelf  aan te vullen met schi j f jes champignons,  paprika,  verse sla, 
tomaat,… Op deze manier heb je een goede basis om op een snelle manier je tomaat,… Op deze manier heb je een goede basis om op een snelle manier je 
groenteschotel  te bereiden.groenteschotel  te bereiden.



Vers vleesVers vlees
Bestel  t i jd ig!Bestel  t i jd ig!

GEVOGELTE/ WILDGEVOGELTE/ WILD
•  Parelhoen• Parelhoen
• parelhoenf i let ,•  parelhoenf i let ,
•  ui tgebeende piepkuikens• uitgebeende piepkuikens
• uitgebeende kwartel ,•  ui tgebeende kwartel ,
•  Franse hoevekip uit  Landes,•  Franse hoevekip uit  Landes,
•  Mechelse koekoek,•  Mechelse koekoek,
•  Eendeborstf i let ,•  Eendeborstf i let ,

•  Koni jn(heel) ,•  Koni jn(heel) ,
•  Koni jn f i lets•  Koni jn f i lets
•  Hertenf i let•  Hertenf i let
•  Hertenragout•  Hertenragout
•  Everzwijnf i let•  Everzwijnf i let
•  Fazantf i let•  Fazantf i let

DessertsDesserts
Tiramisu speculoos € 2,95 /  stuk Tiramisu speculoos € 2,95 /  stuk 
Chocomousse € 2,25 /  stukChocomousse € 2,25 /  stuk
Huisgemaakte r i jstpap € 2,95 /  stukHuisgemaakte r i jstpap € 2,95 /  stuk

WaarborgWaarborg
! ! !  aandacht :  gel ieve de waarborgen contant te betalen! ! !! ! !  aandacht :  gel ieve de waarborgen contant te betalen! ! !

Houten kaas- en charcuterieplanken € 40,00Houten kaas- en charcuterieplanken € 40,00
Ovenschotels € 20,00Ovenschotels € 20,00
Voorgerecht schaalt jes /coupes € 2,50Voorgerecht schaalt jes /coupes € 2,50
Waterthermometers € 10,00Waterthermometers € 10,00

Uiterste besteldatumUiterste besteldatum
Voor Kerstmis:  ten laatste op donderdag 17 decemberVoor Kerstmis:  ten laatste op donderdag 17 december

Voor Nieuwjaar:  ten laatste op donderdag 24 decemberVoor Nieuwjaar:  ten laatste op donderdag 24 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 
bestell ingen moeten weigeren.   Daarom vragen wij  u t i jd ig te bestellen. bestell ingen moeten weigeren.   Daarom vragen wij  u t i jd ig te bestellen. 

Om het u makkeli jker te maken,  selecteerden wij  een aantal  feestel i jke Om het u makkeli jker te maken,  selecteerden wij  een aantal  feestel i jke 
hapjes,  gerechten en desserten.   Het ideale feestmenu is er nameli jk eentje hapjes,  gerechten en desserten.   Het ideale feestmenu is er nameli jk eentje 
waarvoor je niet  de hele avond in de keuken staat ,  maar met je gasten aan waarvoor je niet  de hele avond in de keuken staat ,  maar met je gasten aan 
tafel  kunt schuiven.   Hoe klein of  groot uw feestbubbel ook is ; ) .tafel  kunt schuiven.   Hoe klein of  groot uw feestbubbel ook is ; ) .

Om een optimale service te kunnen garanderen,  vragen wij  u de bestell ingen Om een optimale service te kunnen garanderen,  vragen wij  u de bestell ingen 
van de schotels enkel  door te geven in onze winkel .    U kri jgt  dan meteen een van de schotels enkel  door te geven in onze winkel .    U kri jgt  dan meteen een 
kopie mee van uw bestell ing.   Dit  kan dus NIET onl ine of  telefonisch. kopie mee van uw bestell ing.   Dit  kan dus NIET onl ine of  telefonisch. 

De bi jkomende producten zoals slaatjes,  charcuterie,  vers vlees,  … kan u De bi jkomende producten zoals slaatjes,  charcuterie,  vers vlees,  … kan u 
zowel in de winkel als onl ine  v ia onze webshop bestellen.  zowel in de winkel als onl ine  v ia onze webshop bestellen.  
Dit  uitzonderl i jk een week op voorhand,  wegens de drukte van de feestdagen.Dit  uitzonderl i jk een week op voorhand,  wegens de drukte van de feestdagen.
Ontdek het al lemaal in deze feestfolder en op de webshop bi j  de categorie Ontdek het al lemaal in deze feestfolder en op de webshop bi j  de categorie 
Eindejaarspecials” . Eindejaarspecials” . 



OPENINGSUREN 
Woensdag 23/ 12:   8 .30u – 12 .00u en 13.00u – 18.00uWoensdag 23/ 12:   8 .30u – 12 .00u en 13.00u – 18.00u
Donderdag 24/ 12:   8 .30u – 16 .00uDonderdag 24/ 12:   8 .30u – 16 .00u
Vri jdag 25/ 12:   10.00u – 11 .30u (enkel voor afhal ingen)Vri jdag 25/ 12:   10.00u – 11 .30u (enkel voor afhal ingen)
Zaterdag 26/ 12:   9 .00u – 12 .00uZaterdag 26/ 12:   9 .00u – 12 .00u
Zondag 27/ 12:   9 .00u – 12 .00uZondag 27/ 12:   9 .00u – 12 .00u

Woensdag 30/ 12:  8 .30u – 12 .00u en 13.00u – 18.00uWoensdag 30/ 12:  8 .30u – 12 .00u en 13.00u – 18.00u
Donderdag 31/ 12 :   8 .30u – 16 .00uDonderdag 31/ 12 :   8 .30u – 16 .00u
Vri jdag 1/ 01/21 :   10.00u – 11 .30u (enkel voor afhal ingen)Vri jdag 1/ 01/21 :   10.00u – 11 .30u (enkel voor afhal ingen)

Zaterdag 2 januari  t .e.m. donderdag 7 januari  gesloten. Zaterdag 2 januari  t .e.m. donderdag 7 januari  gesloten. 

Wij wensen u prett ige feesten en een smaakvol 2021!  Wij  wensen u prett ige feesten en een smaakvol 2021!  

Team NijnsTeam Nijns

DORPSPLEIN 11 – 3470 KORTENAKEN
TEL. 011/58.72.60

E-MAIL: INFO@KEURSLAGERIJNIJNS.BE
WEBSITE: WWW.KEURSLAGERIJNIJNS.BE




