Kerkstraat 29-31, Vlimmeren 03/311 78 80
Dorpsweg 27, Oostmalle 03/312 11 06

Fondue

Fondue Speciaal Vis Fondue

17,95/kg

26,99/kg

Runds, varkens,
kalfs, kip, lams,
kalkoenvlees en
gehaktballetjes
Varkens, kip, runds, gehaktballetjes
en spekrolletjes met gehakt
Gewoon of gemarineerd

Gourmet

29,99/kg

18.95/kg

Kids menu’s

Scampi, Kabeljauw, zalm, zeewolf

Vis Gourmet

29,99/kg

4,99/pp

Fondue: Assortiment
balletjes, worstjes,
spekrolletjes en kipblokjes

Runds-, varkens-, kalfs, kip, worst,
schnitzel, hamburger en saté
Gewoon of gemarineerd

Tepan Yaki 1

19,95/kg

Runds–, varkens-, kalfs-,
gemarineerde kip, saté, pita,
hamburger, afrikaans kippenhaasje

Gourmet: hamburger,
minibalbrochette, worstje,
saté en kipburger

Tepan Yaki 2

21.99/kg

Runds–, varkens-, kip, hamburger, eendenborst, lamsfilet,
gemarineerd spek en pita

Kabeljauw, zalm, tonijn, scampi,
zeewolf met spek

Tepan Yaki 3

27,99/kg

Runds- , varkens-, gemarineerde
kip, saté, zalm, lamsfilet,
eendenborst en scampi

Deze prijslijst is geldig vanaf november 2020 en vervangt alle vorige
Minimum 1 week op voorhand bestellen!

Groentenschotel

Groenten speciaal Warme groenten

5,50/pp

5,50/pp

Aardappelsla, tomaten, komkommer, boontjes, wortelen,
pastasla, sla en gekookt eitje

5,50/pp

Om mee te bakken: Champignons, witloof, spruiten, sojascheuten, ajuin, aardappelen
Rauwkost: Sla, tomaten, aardappelsla en wortelen

Worteltjes, erwten, boontjes
met spek, broccoli, witloof,
bloemkool, spruitjes met spek

Pasta tricolore

9,90/kg

Pasta kip & ananas

13,50/kg

Aardappelsla

6,25/kg

Nasi Rijst

7,50/kg

Koud buffet
1 Super

2 Deluxe

Tomaat met garnalen
Gebraad
Rosbief
Kipfilet
Gevuld eitje

Tomaat met garnalen
Gekookte zalm
Gerookte forelfilet
Gebraad
Rosbief
Kipfilet
Gevuld eitje
Gevuld hespenrolletje
Groenten
Sausjes
Brood

Gevuld hespenrolletje
Groenten
Sausjes
Brood

16,99/pp

3 Super deluxe
Tomaat met garnalen
Gekookte zalm
Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Gerookte forelfilet
Gevulde perzik
Parmaham met meloen
Rosbief & Gebraad
Gevuld eitje
Gevuld hespenrolletje
Groenten, sausjes en brood
21,49/pp
27,99/pp

Aperitief hapjes

Wij verzorgen ook al uw

Warme & koude hapjes
tapas

Charcuterieschotels
Visschotels
Desserts
Kaasschotels

als hoofdgerecht
als dessert

9,90/pp
7,50/pp

Groot assortiment in onze winkel

Breugelbuffet
Zwarte beuling, witte beuling, frikadellen, kippendrums,
appelmoes, kriekenspijs, rijstpap
Inclusief broodassortiment

11,25/pp

Koude voorgerechten
Trio van wildpasteien op een bordje met ajuinconfijt en veenbessen
Noorse visschotel (ger. Zalm, ger. Forelfilet, ger. Paling, ger. Heibot) gegarneerd en afgerond met een sausje
Garnaalcocktail
Tomaat crevette gegarneerd op een bordje
Carpaccio van rundsfilet (van wit/blauw rund, parmezaanse kaas, rucola en dressing)

€ 5,99/bord
€ 7,90/stuk
€ 6,99/stuk
€ 5,95/stuk
€ 7,50/stuk

Warme voorgerechten
Scampi’s van ’t huis
Gevulde videe
Sint Jacobsschelp
Visserspotje

€ 5,25/stuk
€ 2,95/stuk
€ 6,99/stuk
€ 5,50/stuk

Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes
Paprikaroomsoep
Aspergeroomsoep
Aspergeroomsoep met zalm

€ 3,99/liter
€ 3,99/liter
€ 3,99/liter
€ 4,99/liter

Hoofgerechten (ovenklaar)
Zalmfilet van het huis (saus rijkelijk gevuld met garnalen)
Kabeljauwhaasje in getomateerde saus, rijkelijk gevuld met groentjes
Varkenshaasje met saus naar keuze
Kalkoenfilet met saus naar keuze
Kipfilet met saus naar keuze
Kalkoenorloff met champignonsaus
Orloffgebraad (van het slagersvarken) met champignonsaus
Kalkoenfilet met appeltjes en veenbessen in appelsiensaus
Hertenkalffilet met wildsaus en peertjes
Eendenborst met gepocheerde appeltjes en wildsaus

€ 12,95/pp
€ 12,95/pp
€ 9,99/pp
€ 9,99/pp
€ 9,99/pp
€ 11,95/pp
€ 11,95/pp
€ 12,95/pp
€ 19,95/pp
€ 15,95/pp

Prijs inclusief 300gr puree, 10 kroketjes, gegratineerde aardappelen of brood

Fruit voor bij uw gerechten
Appeltje met veenbessen of granola
Peertjes in rode wijnsaus of passievrucht
Chutney van appel en veenbessen

€ 1,55/stuk
€ 1,25/stuk
€ 13,90/kg

Ook steeds verkrijgbaar op bestelling
Alle wild en specialiteiten van gevogelte
Aardappelkroketten
Aardappelgratin
Aardappelpuree
Hertenragout op Franse wijze
Videe
Tongrolletjes op Oostendse wijze of in kreeftensaus
Noordzeeblanquette
Sauzen om op te warmen: peperroom, archiducsaus, sinaasappelsaus, wildsaus ...

€ 0,25/ stuk
€ 4,99/kg
€ 4,99/kg
€ 22,90/kg
€ 9,90/kg
€ 26,50/kg
€ 19,99/kg

Beste klanten,
Net als voorgaande jaren bieden wij een ruim assortiment verswaren aan voor
de eindejaarsfeesten.
Om de feestdagen voor iedereen vlot te laten verlopen willen wij u vragen

Minimum 1 week op voorhand te bestellen!
Hiervoor bij voorbaat onze dank!

Openingsuren tijdens de feestdagen
Vlimmeren

Oostmalle

Wo 23/12: 8:00—20:00

Wo 23/12: 8:00—17:00

Do 24/12: 8:00-17:00

Do 24/12: 8:00-17:00

Vr 25/12: 10:30—12:00

Vr 25/12: 9:00—12:30



Brood, banket en vers vlees enkel op
bestelling op 25/12



Brood, banket en vers vlees enkel op
bestelling op 25/12

Wo 30/12: 8:00-20:00

Wo 30/12: 8:00-17:00

Do 31/12: 8:00-17:00

Do 31/12: 8:00-17:00

Vr 01/01 GESLOTEN!

Vr 01/01: 10:30-12:30


Brood, banket en vers vlees enkel op
bestelling op 01/01

Vanwege het ganse Spar team
heel graag tot ziens!

