Overheerlijk genieten...
met of zonder bubbels
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Kerstwens

Waar passie, ambacht
en pure producten,
samensmelten

Lieve klant
Wat zĳn we dankbaar dat we
jullie ook dit jaar weer het
allerbeste kunnen wensen voor de
eindejaarsperiode.
Wat ons betreft is ‘het allerbeste’
dit jaar niets meer of minder dan
zorgeloos, gezond, gezellig en
samen genieten van lekker eten.
Gelukkig kan u hiervoor altĳd op
Slagerĳ Willekens rekenen!
Wĳ wensen én bieden u dus
oprecht, en met veel liefde, het
allerbeste!
Het Willekens-team
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Aperitief & soep

Voorgerechten

APEROHAPJES
Assortiment van versbereide warme hapjes
4 soorten (12st.)
Worstenbroodjes (6st.)
Tapasbordje fijne vleeswaren
vanaf 4pers.
Mini-hamburger mix (6st.)

KOUDE VOORGERECHTEN
Carpaccio van ossenhaas met
huisgemaakte pesto en parmezaanschilfers
Vitello tonato met Italiaanse tonijnsaus
en appelkappers
Salade met huisgerookte eendenborst
Huisgerookte zalm
Trio van wildpaté

8,45/pers.
9,45/pers.
8,90/pers.

WARME VOORGERECTEN
Verse Schotense kaaskroketten (4st.)
Verse Schotense wildkroketten (4st.)
Verse Schotense garnaalkroketten (4st.)
Scampi’s van de chef

7,80/4st.
12,45/4st.
15,45/4st.
9,95/pers.

APERITIEFGLAASJES
Gerookte eendenborst met vijgenchutney
Vitello tonato
Mousse van zalm
Tomaat-garnaal

12,95
5,95
6,45/pers.
6,85

2,35/st.
2,35/st.
2,35/st.
2,35/st.

8,65/pers.
8,65/pers.

Diverse tapashapjes verkrijgbaar:
olijven, grillworst, ansjovis, saltufo, salami’s, …
SOEPEN
Wildsoep met bospaddestoelen
Tomatenvelouté met balletjes
Paprikasoep met maredsous
Knolseldervelouté
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6,45/l.
4,95/l.
5,95/l.
4,95/l.

04

Feestfolder | 2020-2021

sinds 1963

Gevulde kalkoen
met onze heerlĳke feestvulling
Gevulde
Gevulde
Gevulde
Gevulde

Hoofdgerechten
Oostendse tongrolletjes
Scampi’s van de chef
Feestelĳk gevulde kalkoenfilet
met naar keuze jacht- of champignonsaus
Orloff-gebraad
met naar keuze jacht- of champignonsaus
Stoofpotje van edelwild (hert, ree & everzwĳn)
Gevulde eendenborst met porto-honingsaus
Hertenkalffilet ‘grand veneur’
Lamsrollade met balsamico-thĳmsaus
Vegetarische canneloni

14,95/pers.
14,75/pers.
13,50/pers.
13,50/pers.

WARME SAUZEN
Peperroom
12,65/kg
Béarnaise
12,95/kg
Champignon
12,65/kg
Jacht
12,95/kg
Grand veneur
13,95/kg

14,45/pers.
15,95/pers.
21,95/pers.
16,95/pers.
13,45/pers.

Hoofdgerechten (vlees)
•

zĳn voorzien van witloof, wortel en boontjes met spek,

•

zĳn ovenklaar, moeten enkel nog opgewarmd worden.
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Vlaamse hoevekip 4 à 6 pers.
kalkoen 7 à 9 pers.
kalkoen 10 à 12 pers.
kalkoenfilet
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41,95/st.
59,85/st.
78,95/st.
19,85/kg
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Koude schotels
vanaf 4pers.
9,50/pers.

CHARCUTERIESCHOTELS
0ogstrelende schotels met verse, eigenbereide
vleeswaren, salades, fijne patés uit eigen atelier,
tafelklaar en feestelijk voor u gepresenteerd,
gegarneerd met vers fruit.

vanaf 4pers.
18,95/pers.

KOUDBUFFETSCHOTELS
Gevulde tomaat met rivierkreeftjes, gebraad,
gevuld eitje, beenham met asperges, gebraden
kipfilets met fruit, assortiment van groenten,
aardappelsla, duo van sausjes.

Garnituren
AARDAPPELGARNITUREN
Verse kroketten (10st.)
Verse amandelkroketten (10st.)
Aardappelpuree
Aardappelgratin

3,55
4,45
7,5/kg
2,10/st.

Aanvulling op dit buffet
Parmaham met meloen
Gerookte zalm
Gevulde perzik met tonijn

3,50/pers.
3,90/pers.
1,95/pers.

vanaf 4pers.
17,85/pers.

CARPACCIO BUFFET
GROENTENGARNITUREN
Mini-peertjes in rode wijnsaus (2st.)
Gepocheerde appel met veenbessen
Vergeten groentenmix
(pastinaak, zoete aardappel, raapjes
tweekleurige wortel & rode ui)
Gestoofde spruiten met spek
Boontjes met spek
Witloof gestoofd

07

2,55
2,55/st.
11,95/kg

Rundscarpaccio met pesto, vitello tonato
met tonijnsaus en kappers, huisgerookte eend,
carpaccio van rosbief met sojamayonaise,
koudgerookte zalm met mieriksworteldressing,
tomaat-mozzarella en kruidig focacciabrood.

9,85/kg
1,15/st.
1,25/st.
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Fondue

Gourmet supérieur

Een smakelijke samenstelling:
9,85/pers.
chateaubriand, varkensfilet, kalkoenfilet,
spekvinkjes en twee soorten balletjes

Gourmet / Steengril
Zeven diverse stukken: chateaubriand,
kalkoenfilet, varkensfilet, hamburger,
minivink, kalfsworstje en lamskotelet

10,85/pers.

Zalm, nijlbaarsfilet, zeewolf, kabeljauw,
scampi en coquille

13,95/pers.

Assortiment verse groenten

Kruidensteak, kippenhaasje, spitje van
12,95/pers.
varkensfilet, gemarineerde scampi,
sint-jacobsnootje, merguez en spare-rib

Voor de kinderen
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15,95/pers.

Visgourmet

Teppanyaki

Kinderfondue: balletjes en spekvinkjes
Kindergourmet: kipfilet, worstje en
hamburger

Voor fijnproevers: eendenborst,
hertenkalffilet, wildburger, merguez,
gemarineerd everzwijn, gemarineerde
fazant en kwarteleitje met spek

Gemengde salade, tomaatjes,
worteltjes, witte kool, groene boontjes
en aardappelsla

Koude sauzen
3,50/pers.
4,50/pers.
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Look
Cocktail
Tartaar
Barbecue
zigeuner

1,40/st.
1,40/st.
1,55/st.
1,40/st.
1,70/st.

per 150gr

5,95/pers.
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Vers vlees & Wild

Desserten

RUNDSVLEES
rosbief, rosbief extra, chateau briand, tournedos,
ossenstaart en filet pur

Assortiment mini dessertglaasjes
4 verschillende soorten
Structuren van chocolade
met mango en passievrucht
Dessert met advocaat
Rijstpap met kriekjes

LAMSVLEES
lamskoteletten, lamskroon, lamsbout, lamszadel,
lamsfilet en lamsragout

9,95/4st.
8,65/st.
3,85/st.
3,85/st.

VARKENSVLEES
varkenshaasje, filetgebraad, varkenswangetjes,
varkenskroon en varkenspoot
GEVOGELTE
hoevekip (la belle flamande), kipfilet, kalkoen, haan,
kapoen, kwartel en mechelse koekoek
KALFSVLEES
kalfsfilet, kalfsgebraad, kalfszwezeriken,
kalfswangen, kalfskroon en kalfstong
WILD
hertenkalffilet, fazant, parelhoen, eendenborst,
patrijs, haas, hazenrugfilet, konijn, hinderagout en
everzwijnragout
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U kan op ons rekenen
Het zag er allemaal wat anders uit dit jaar. Gelukkig
konden we altijd op jullie, onze trouwe klanten, rekenen.
En jullie ook op ons. Wij hebben ons best gedaan om
met evenveel zorg en nog meer veiligheid uw eten te
bereiden. En dat willen we blijven doen. Wij zijn uw
beenhouwerij. En daar zijn we fier op!
Stef & Steven

Drukke feestdagen en covid-19
is geen match made in heaven.
Dit gaat de laatste en grootste
uitdaging van ons jaar worden.
Gelukkig hebben we al jaren
ervaring en zijn we ondertussen
een geoliede machine.
Boven dien hebben we een
ongelooflijk sterk team, zowel
voor als achter de schermen.
Dit geeft ons vertrouwen en
energie om deze uitdaging tot
een goed einde te brengen.

Voor ieders veiligheid, rekenen
we deze dagen extra op uw
gezond verstand.
• Draag een masker
• Hou voldoende afstand
• Kom alleen binnen (helpers
om te dragen kunnen buiten
wachten)
• Voelt u zich niet goed, blijf
thuis, laat iemand anders uw
bestelling ophalen, of laat
het leveren.
• Hou rekening met anderen
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Paalstraat 57
2900 Schoten
03 658 47 21
info@slagerijwillekens.be
www.slagerijwillekens.be

Openingsuren
zaterdag

19 dec

8u00

zondag

20 dec

gesloten

maandag

21 dec

8u30

dinsdag

22 dec

gesloten

woensdag

23 dec

8u30

18u00

donderdag

24 dec

8u30

16u00

25 dec

10u00

12u00

zaterdag

26 dec

8u00

17u00

zondag

27 dec

gesloten

maandag

28 dec

8u30

dinsdag

29 dec

gesloten

woensdag

30 dec

8u30

18u00

donderdag

31 dec

8u30

16u00

enkel afhalen vrijdag

18u00

18u00

1 jan

10u00

12u00

zaterdag

2 jan

8u00

17u00

zondag

3 jan

gesloten

maandag

4 jan

gesloten

dinsdag

5 jan

gesloten

woensdag

6 jan

8u30

enkel afhalen vrijdag

Mogelijkheid tot leveren
op donderdag 24 dec en donderdag 31 dec,
vraag naar de voorwaarden in onze winkel.

17u00

18u00

