
 

 
 
 

  

 

Wij wensen u  

een hele mooie Kerst  

& een gelukkig 2021! 
 

Het team van De Groene Slager 

Turnhoutsebaan 598 

2110 Wijnegem 

Tel 03 353 30 32 

info@degroeneslager.be 

www.degroeneslager.be 



 

 
 
 
 

 

Aperitief-schotels 

  Charcuterieschotel                   

 met o.a. Italiaanse bio-ham, gerookte rundsfilet of paardenfilet, Coppa of Bresaola,  

 rosbief met seldersalde, Italiaanse salami, chorizo, gerookte kalkoenham, krabsla, kip 

 curry, vleessalade & afgewerkt met een salade met half-zongedroogde tomaatjes 

 

 Kaasschotel              

 met o.a. Comté, Pecorino, peperkaas, Roquefort, Brie of Camenbert, witte van   

 Rotselaar, geitenkaas met nootjes & rozijnen, vijgen-of dadelbrood & afgewerkt  

 met gedroogde vruchten 

 

Aperitief-hapjes voor de oven 

 Mini-zalmgebakje            

 Mini-groentequiche  (glutenvrij & op aanvraag ook lactosevrij)    

 Mini-worstenbroodje           

 Mini-kaashapje            

     Mix-schotel Natuurvlees Dobbelaere (16st)       

 

Voorgerechten 

 Trio van wildpasteien met bijhorende confits & rozijnentoast    

 Carpaccio van ons “Blonde d’Aquitaine” rund        

 

Soepen 

 Soep van geroosterde wintergroentjes         

 Tomatensoep met verse balletjes (mogelijk met room)     

 Pompoen-wortelsoep            

 Kippensoep             

 

Bijgerechten 

 Geroosterde wintergroentjes (o.a. wortel, pastinaak, pompoen, ...)   

 Aardappelgratin of—puree          

 Verse aardappelkroketjes          

  

 



 

 
 
 
 

 

Vers vlees 

 Ons natuurvlees is pure kwaliteit vanaf het prille begin!  

 Onze dieren lopen vrij los in de West-Vlaamse weilanden en, behalve gras,  

 komen er enkel natuurzuivere grondstoffen terecht in de voederbakken.  

 Van industriële voeding is geen sprake.  

 Dat weerspiegelt zich uiteraard in onze eindproducten.  

 Het verrukkelijke stuk vlees op uw bord is het resultaat  

 van een eerlijke en gezonde aanpak op de boerderij! 

 Rosbief        Châteaubriand (kogel, ziel) 

 Entrecôte       Filet pur 

 Kalfsgebraad       Kalfsmedaillon 

 Varkensmignonette      Varkenshaasje 

 Kempisch lam (zadel, bout, koteletten, ...)  ... 

 

Wild & gevogelte 

 Ons volledig wildassortiment is tevens op bestelling verkrijgbaar volgens dagprijs. 

Voor een vlotte bediening vragen wij u vriendelijk om vooraf te bestellen. 

 Wildpasteien       Fazant 

 Haas        Bosduif 

 Everzwijn       Parelhoen 

 Wilde eend       Kalkoen 

 Kemper kip       Landhoen kip ... 

Elk jaar bieden wij u een kleine groep kalkoenen aan.  

Deze dieren lopen vrij rond & krijgen volle granen. 

 Kalkoen—leeg (min.3kg)           

 Kalkoen—gevuld met kippengehakt, verse mandarijnen, Calvados,  

 pistachenoten & truffel (glutenvrij)         

 

Bereide warme gerechten: 

 Wildragout (gluten- & lactosevrij)         

 Pot-au-feu van fazant (gluten- & lactosevrij)       

 Vegan stoofpotje met kikkererwten & pompoen (gluten- & lactosevrij)  

  

Vraag naar ons aanbod van biologische apero’s & wijnen! 

  



 

 
 
 
Gourmet  

 Classic (8 stukjes)            

  rundstournedos, kalfsvink, varkenshaas, kipfilet, rundsburger, 

  worst, cordon bleu, kalfslapje 

 Deluxe (10 stukjes)            

  rundstournedos, kalfsvink, varkenshaas, kipfilet, rundsburger, 

  worst, cordon bleu, kalfslapje, lamskotelet, kalkoenbrochette 

 Wild (7 stukjes + 3 stukjes wild)         

  rundstournedos, kalfs, varkenshaas, kipfilet, rundsburger, worst,  

  cordon bleu, hazenfilet, hertenfilet, fazantfilet 

 Deze schotels worden met de grootste zorg afgewerkt. Er wordt uitsluitend  

 glutenvrij paneermeel gebruikt!  

 U kan ook STEENGRILL & TEPPANYAKI schotels bestellen. Deze zijn identiek  

 aan de gourmetschotels, enkel de gepaneerde vleesjes worden vervangen. 

 

 Fondue 

 Classic met runds-, varkens- & kalkoen/kip 

  + 3 soorten gehaktballetjes          

 Deluxe met extra kalfsvlees           

 Duck-deluxe met extra Bekegemse eendeborstfilet      

  

 Sausjes: 

 Huisgemaakte, verse mayonaise, tartaarsaus, currysaus 

  cocktailsaus, looksaus (gluten- & lactosevrij)        
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GRAAG BESTELLEN  

tot uiterlijk za 12/12 voor Kerstmis, 

tot uiterlijk za 19/12 voor Nieuwjaar. 

 


