
 

 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 Gezonde voeding en duurzame landbouw gaan  

 hand in hand! 

 We hoeven echt niet elke dag vlees te eten. Maar als  

 we  dat wel doen, dan graag van de beste kwaliteit en 

 met respect voor dier, mens en milieu! 

 Dit is waar wij als natuurslager garant voor staan!   

 We leggen de lat bijzonder hoog en dat proef je! 

 Anderzijds bieden wij u graag volwaardige en  

 (h)eerlijke (vegi/vegan) alternatieven,  

 bereid met verse en natuurlijke ingrediënten! 

 

 

 

 

Het team van De Groene Slager en Fresh & Funky 



 

 
      NATUURVLEES 

Vers vlees (gluten- & lactosevrij) 

 Runds: 

 Rundsschenkel            

 Américain natuur            

 Stoofvlees (endvogel)            

 Steak             

 Châteaubriand             

 Entrecôte             

 Côte à l’os             

 Filet pur              

 Kalf: 

 Kalfsschenkel             

 Kalfsblanquette            

 Kalfskotelet             

 Kalfsgebraad             

 Varken: 

 Varkenskotelet             

 Mignon gebraad / varkensmignonette        

 Varkenshaasje             

 Gevogelte: 

 Kalkoenfilet             

 Kalkoengebraad            

 Kipfilet maïsscharrel            

 Kippenbil maïsscharrel           

 Kip (Kemper)             

 Kip (Landhoen)            

 Lams: 

 Kempische lamskotelet / lamszadel        

 Lamsbout met been            

 Lamsbout zonder been           

  

Panklaar 

 Gemengd gehakt (kalf/varken) (gluten- & lactosevrij)       

 Appelburger (lactosevrij—bevat soja)          

 Boerenworst (winterseizoen) (gluten- & lactosevrij)       

 Barbecueworst (zomerseizoen) (lactosevrij)        

 Fijne worstjes (kalf/varken) (gluten- & lactosevrij)       

 Kalfsschnitzel (gluten- & lactosevrij)         

 Blinde vinken (kalf + gemengd gehakt) (gluten- & lactosevrij)     

 Cordon bleu            

 Kippenburger (glutenvrij)           

 Kippenworst (glutenvrij)           

 Lamsburger (glutenvrij)           

 Lamsmerguez (zomerseizoen) (glutenvrij)        

 Rundsburger (gluten- & lactosevrij)          

 Ook afwisselend gyros, pita, brochette, ... verkrijgbaar van verschillende vleessoorten! 



 

 
      NATUURVLEES 

Vers vlees op bestelling 

 Vleesribben      Konijn 

 Varkenswangetjes     Kwartel 

 Lamsfilet       Duif 

 Lamsnavarin      Parelhoen 

 Lamsschouder      Bekegemse eend  

 Lamsschenkel      Orgaanvlees 

 ... 

     

Charcuterie & slaatjes 

 o.a. hespen van natuurvlees, salami’s, eigen bereidingen, huisgemaakte slaatjes  

 (ook vegi/vegan), ... 

 

Kazen 

 Ruim assortiment aan bio-kazen, natuurkazen, gepasteuriseerd, rauw, lactosevrij, ... 

 

Bereide gerechten 

 Speltlasagne Bolognaise          

 Pekesstoemp (gluten- & lactosevrij)          

 Groentetaart van de week (gluten- & event. lactosevrij)       

 Mini-groentequiche van de week (gluten- & event. lactosevrij)      

 Vegi/veganburger van de week (gluten- & lactosevrij)       

 Graangerecht van de week (gluten- & event. lactosevrij)       

 Groentegerecht van de week (gluten- & lactosevrij)       

 Gehaktbroodje met ui & peterselie (gluten- & lactosevrij)      

 Vol-au-vent / vidée (gluten- & lactosevrij)         

 Stoofvlees (gluten- & lactosevrij)          

 Kalfsfricassé (gluten- & lactosevrij)          

 Chili con carne (gluten- & lactosevrij)         

 Chili sin carne met gerookte tempeh (lactosevrij)       

 Pastasaus met gehakt & groentjes (gluten- & lactosevrij)      

 Vegetarische pastasaus / ratatouille (gluten- & lactosevrij)      

 Worstenbrood          

 Op bestelling kunnen alternatieve (h)eerlijke bereidingen voor u klaargemaakt worden, 

rekening houdend met eventuele allergieën/intolleranties!  

 

Divers BIO aanbod 

 o.a. deegwaren, zuurdesembroden, volle granen, fruitsappen, wijnen, (plantaardige)  

 melk, theeën, (granen)koffies, oliën, boters, yoghurt, gedroogde vruchten, noten,  

 peulvruchten, sauzen, natuurlijke zoetmakers, ingrediënten uit de macrobiotiek, ... 

 

Verse BIO groenten & fruit 

 Een ruim aanbod aan verse biologische groenten & fruit, volgens het seizoen en  

 zo veel mogelijk lokaal geteeld! 



 

 
 

 

Desserten (uitsluitend met NATUURLIJKE suiker, o.a. rijststroop, banaan, ...!) 

 Amandeltruffels met kokos, cacao of chiazaad (vegan, gluten- & lactosevrij)  

 Appelmuffin (gluten- & lactosevrij, bevat ei)        

 Chocoladebrownie met banaan & walnoten (vegan, lactosevrij & met spelt)  

 Wortelcake met rozijntjes (vegan, gluten- & lactosevrij)      

 

 

 

 

 

 

 

       


