
Aperitiefjes op de bbq
Kleine chipolata en merguez
Kaasworstjes met spek rond
Mini scampi brochette (2 st)+ tartaar
Aperio’s brochette (4st)
Spekspiesjes
Grillworst met of zonder kaas  
Balletjesbrochette

Hapje of voorgerechtje
Papillotje van zalm met groentjes (op bestelling)
Papillotje van mosselen met groentjes 
(op bestelling)

Vlees op de bbq

Côte á los natuur of gemarineerd (wit-blauw) 
Entrecote gemarineerd of natuur
Onze gekende bbq-worst
Witte worst
Chipolata en merguez
Ardeense kotelet
Ardeense cordon bleu
Duivels kotelet
Lamskroon met kruidenmarinade
Gemarineerde kotelet
Gemarineerde biefstukje
Gemarineerd spek
Gemarineerd kipfilet
Varkens-, kalfs-, runds-,lam-,kalkoenbrochette
Kip florentine
Varken medaillon hubertus
Kalkoen medaillon met kruidenboter
Kalkoen medaillon met Provençaalse marinade
Kalkoenfakkel
Capri (kalkoenhaasje gemarineerd)
Onze gekende ribbetjes (voorgegaard)
Voorgegaarde kippenboutjes
Hamburger brochette
Kaaskrokantje
Balletjes brochette 

Stel zelf je assortiment samen
Of kies uit ons voorstel:

Zomer bbq 1 = €6/pp
- 1 bbq-worst
- 1 varkensbrochette
- 1 ardeense kotelet
- 1 witte worst of gemarineerd spek

Zomer bbq 2 = €10,80/pp
- 1 stukje gemarineerde rib
- 1 rundsbrochette
- 1 gemarineerde kippenbout
- 1 bbq worst

Fijnproevers bbq= €16,80/pp
Enkel vanaf 4 personen
- Voorgerecht : Scampibrochette met 

huisgemaakte tartaar 
- Entrecote 
- Witte worst
- kalkoenbrochette
- Bbq- worst
- Ribbetje
- Stukje gemarineerd kipfilet

!! Bij elke bbq-schotel gratis
Huisgemaakte bbq-saus!!

- Groenten, pastasalade en koude sausen = €6 /pp
- Koud of warm krielaardappelen €2,50/pp
- pof-aardappelen,    aardappelbrochette = €3/pp
- papillot aardappel met kruidenboter = €3/pp

Een blijvende topper voor
alle feesten:

Onze lekkere gebakken beenhesp
Met gratis warme sausen

Bbq feestje?
Ruim assortiment van hamburgers en 
worstjes voor tussen broodjes



Slagerij Detremmerie
Kazerneweg 9
9770 Kruishoutem
09/383 50 16
info@slagerijdetremmerie.be
www:slagerijdetremmerie.be

Openingsuren winkel:
ma-di-woe: 8u30 -18u30

Do en vrij: gesloten, bestellingen afhalen mogelijk

za:  7u - 18u30
Zo:  7u - 12u

ITALIAANS BUFFET
Italiaanse ham, Sopressa, 

olijven, zongedroogde tomaat, 
pesto, Parmezaan, gerookte &   

pikante droge worstjes,             
fijne roosjes gekookte ham           

en fruit
~

Tomaat / mozzarella samen met 
pasta 

~
Pastrami (carpaccio van 

gebakken, gekruid rundsvlees) 
~

Brochette scampi op fris slaatje 
met bieslookvinaigrette
Gerookte zalm met ui & 

peterselie
~

Dit gepresenteerd op schotels 
met stokbrood en focacia met 

kruiden
Minimum voor 6 personen

29,95€/pp

KOUDE SCHOTELS
vleesschotel: €16,95 pp
Gepelde tomaat-vleessla, rosbief, gebakken 
varkensgebraad, gekookte hesp met asperges, Italiaanse 
ham, kalfsbrood, filet de sax , kip tuinkruiden, Italiaanse 
salami, gebakken seizoen paté.
Dit afgewerkt met gekookte eitjes en fruit.
Assortiment koude groenten, pastasalade, koude 
aardappelen, sausen en stokbrood

vleesschotel met tomaat garnaal: €19,95pp
Vleesschotel(zie hierboven)aanvullend tomaat garnaal op 
een bedje van rijst, met assortiment koude groenten, 

aardappel- pastasalade, stokbrood en sausen.

Gemengd koud buffet: €26,95pp
Vlees: rosbief, gebakken varkensgebraad, rolletje 
gekookte ham met asperges, Italiaanse ham en seizoen 
paté met ui confituur, afgewerkt met fruit en eitjes.

vis: Gepelde tomaat garnaal, gestoomde zalm en 
tongrolletje op een bedje van rijst.
assortiment koude groenten, aardappel- pastasalade, 
stokbrood en sausen.

Luxe vlees- en visschotel: €29,95pp
Vlees: rosbief, rolletje gekookte ham met asperges, 
Italiaanse ham en varkensgebraad, seizoen paté.
Afgewerkt met fruit en eitjes.
Vis: tomaat garnaal, gestoomde en gerookte zalm, 
tongrolletje, langoustine, forel, pech tonijn, makreel, 
scampi’s en een  ananas opgevuld met krab op een bedje 
van rijst
Assortiment koude groenten, aardappel- pastasalade, 
stokbrood en sausen.
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