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APERITIEFHAPJES
Luxe assortiment van verschillende aperitiefhapjes  € 17,90 / doos
 (verpakt per 15 stuks, om op te warmen)

Feestelijke borrelhapjes (glaasjes inbegrepen)
- Glaasje tomaat-pesto € 3,00 / glaasje
- Glaasje zalm-zalmtartaar  € 3,00 / glaasje
- Glaasje geitenkaas-konfijt van tomaat  € 3,00 / glaasje

Feestelijke aperitiefschotel (schotel 2 pers.) € 15,00 / schotel
 Italiaanse Alpenham, aperitiefsalami, kaasstaafjes, olijven, 
 salamiroosjes, ham, paté

SOEPEN
Tomatenroomsoep met balletjes  € 5,10 / l
Roomsoep van witte asperges  € 6,00 / l
Kreeftenroomsoep (Bisque de homard)  € 11,95 / l
Eindejaarssoep  € 6,00 / l
 romige kippenbouillon met broccoli, champignons,
 kipstukjes en peterselie

VO ORGERECHTEN
KOUDE VOORGERECHTEN
Zeevruchtencocktail in glas  € 10,50 / pers.
 op bedje van ananas gevuld met
 grijze garnalen, scampi’s en roze zalm * 
Carpaccio van rund  € 9,90 / pers.
 (parmezaan, balsamicodressing, rucolasla, pijnboompitten) 

WARME VOORGERECHTEN
Huisbereide kaaskroketten € 2,20 / st.
Huisbereide grijze garnaalkroketten  € 3,50 / st.
Sint-jakobsschelp op wijze van de chef (met sint-jakobsvruchten) * € 10,50 / pers.
Scampi’s in getomateerd sausje van de chef (5 stuks) *  € 10,50 / pers.
Koekje met videevulling € 4,90 / pers.

* Wij rekenen € 3,00 waarborg per schaaltje/glas



HO OFD GERECHTEN
Parelhoenfilet in calvadossaus  € 13,50 / pers.
Kalkoenfilet in rijkgevulde boschampignonroomsaus  € 12,50 / pers.
Kalkoenfilet overgoten met een lekker dragonsausje € 12,50 / pers.
Varkenshaasje ”Duroc” in romig pepersausje  € 13,95 / pers.
Varkenshaasje “Duroc” in een rijkelijke boschampignonroomsaus  € 13,95 / pers.
Hertenkalffilet in een feestelijke wildsaus ‘grand veneur’  € 18,95 / pers.
Gemarineerde filet van everzwijn in een heerlijke wildsaus  € 15,50 / pers.
Tongrolletjes in een visroomsaus met verse grijze garnaaltjes  € 15,50 / pers.
Al onze gerechten zijn volledig klaar en dienen alleen opgewarmd te worden.

Kroketten, aardappelgratintaartje, puree, warme groenten of fruit 
zijn apart te bestellen.

AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR
WARME GROENTEN OF FRUIT
Formule 1  € 3,95 / pers.
Worteltjes, boontjes met spek en witloof

Formule 2  € 4,90 / pers.
Gekarameliseerd witloof, boontjes met spek en appeltje met veenbessen

Formule 3  € 2,50 / st.
Halve wijnpeer met veenbessen

Formule 4  € 1,95 / st.
Halve appel met veenbessen

AARDAPPELVARIANTEN
Aardappelgratintaartje  € 2,90 / st.
Aardappelpuree € 3,50 / pers.
Aardappelkroketten  € 0,40 / st.

HUISBEREIDE SAUZEN
Calvadossaus, boschampignonroomsaus, peperroomsaus, ‘grand veneur’ saus, 
dragonsaus, wildsaus, visroomsaus zijn apart verkrijgbaar   



FEESTMENU 

(vanaf 2 pers.)
€ 28,00 / pers.

Duo van kaas- en garnaalkroket
~

Tomatenroomsoep met balletjes
~

Kalkoenfilet in boschampignonroomsaus 
met witloof en boontjes in spekje

8 kroketten, 2 gratintaartjes of puree inbegrepen
~

Chocomousse

MENU EXCLUSIEF 

(vanaf 2 pers.)
€ 39,00 / pers.

Sint-jakobsschelp *
~

Eindejaarssoep
~

Hertenkalffilet in feestelijke wildsaus ‘grand veneur’
halve appel met veenbesjes en gekarameliseerd witloof

8 kroketten, 2 gratintaartjes of puree inbegrepen
~

Tiramisu

* Wij rekenen € 3,00 waarborg aan per schaaltje



VO OR DE HOBBYKOKS
Feestelijke kalkoen - SPECIALITEIT -  € 18,50 / kg
Een ontbeende kalkoen opgevuld met een huisgemaakte farce naar
keuze (vulling met truffel of appel en rozijntjes) dient zelf gebakken
te worden op 180°C en dit gedurende 45 min. per kg

Feestelijke kalkoenroulade € 18,50 / kg
Kalkoenfilet opgevuld met huisgemaakte vulling naar keuze
(truffel, appel en rozijntjes) dient zelf gebakken te worden.

Op bestelling (om zelf te bereiden)
Hazenrugfilet, parelhoenfilet, fazantenfilet, hertenkalffilet, everzwijnfilet,
kalkoenfilet, konijn, konijnenbillen, eendenborstfilet, lamsfilet, lamskroon, parel-
hoen, fazant, ossobuco, rundertong, kalfsmedaillon, rosbief, varkensfiletgebraad,
feestelijk gehakt, orloffgebraad, biefstuk ”Limousin”, côte à l’os ...



KOUDE BUFFETTEN & SCHOTELS
KLASSIEK BUFFET (vanaf 4 pers.) *  € 21,95 / pers.
hespenrolletjes met asperges, Ardeense ham, gekookte zalm,
gebakken kippenboutjes, perzik met krab, gevulde tomaat met
grijze garnalen, varkensgebraad Duroc gevuld met vers geraspte
worteltjes, volledig assortiment groenten van sla, rauwkostsalade,
aardappelsla, rijstsalade, pastasalade, cocktailsaus en tartaar

LUXE BUFFET (vanaf 6 pers.) *  € 27,95 / pers.
hespenrolletjes met asperges, meloen met Italiaanse ham,
gevulde perzik met tonijn, scampispiesje, rosbief, gerookte zalmfilet,
gekookte roze zalm, opgevulde eitjes, opgevulde tomaat met
grijze garnalen, kippenboutje, feestelijk borrelglaasje, volledig
assortiment groenten van sla, rauwkostsalade, aardappelsla,
rijstsalade, pastasalade, cocktailsaus en tartaar
Extra halve kreeft bij luxebuffet  € 14,00 / pers.

BREUGHELIAANS BUFFET (vanaf 4 pers.) *  € 13,95/ pers.
gebakken spek, kipkap, Breughelkop, gebakken ribbetjes, boerenham,
witte en zwarte pensen, cervela, boerenpaté, gebakken
gehaktballetjes, kalfskop in tomaat, versierd met sla, zilveruitjes,
augurken, mosterd en appelmoes

KAASSCHOTEL (vanaf 2 pers.) *
fijn verzorgde selectie van verschillende ambachtelijke, speciale
kaasjes aangevuld met enkele klassiekers volledig afgerond met
kwaliteitsfruit, gedroogde vijgen en noten
Als hoofdgerecht (250 g / pers., vanaf 2 personen)  € 13,95 / pers.
Als nagerecht (150 g / pers., vanaf 4 personen)  € 9,60 / pers.

VLEESWARENSCHOTEL (vanaf 4 pers.) * € 11,95 / pers.
uit ons rijk gamma van fijne, in huisbereide charcuterie, wordt
een versierde vleesschotel samengesteld
* Wij rekenen € 25,00 waarborg aan per schotel



GEZELLIG TAFELEN
KEURGOURMETSCHOTEL (400 g vlees / pers.)  € 13,90 / pers.
mooi versierde schotel met biefstuk, Breughelspiesje,
varkenshaasje Duroc, kalkoentournedos in spekjasje,
biefstukburgertje, kippenhaasje, kaasburger, Keurslagersspek,
blinde vink en Keurslagerspapillot

KEURFONDUESCHOTEL (400 g vlees / pers.)  € 11,90 / pers.
mooi versierde schotel met biefstuk, kalfsvlees, kippenblokjes,
varkenshaasje Duroc, verschillende fondueballetjes en worstjes

KEURSTEENGRILLSCHOTEL  € 14,90 / pers.
(400 g vlees / pers.)
mooi versierde schotel met biefstuk, Breughelspiesje, varkenshaasje
Duroc, kalkoentournedos in spekjasje, biefstukburgertje, Keurslagersspek,
kippenhaasje, Keurslagerspapillot, lamsmanchette en blinde vink

KINDERFORMULE VOOR FONDUE/GOURMET/STEENGRILL
(150 g vlees / pers.)
Balletjes en worstjes € 3,50 / pers.

TEPPAN YAKI
De Keurgourmetschotel of Keursteengrillschotel zijn beide geschikt voor
op de Teppan yaki.

GROENTEASSORTIMENT (vanaf 2 pers.)  € 7,50 / pers.
sla, tomaten, verse geraspte worteltjes, boontjes, rauwkostsalade,
aardappelsla, rijstsalade en pastasalade

GRILLGROENTEASSORTIMENT (vanaf 2 pers.)  € 7,50 / pers.
verse ajuinringen, paprikareepjes, sojascheuten,
champignons, boontjes met spek en krielaardappeltjes

BIJPASSENDE SAUSJES 200 g  € 1,90 / potje
cocktail, tartaar, curry en looksaus

DESSERTEN
Tiramisu  € 3,90 / st.
Chocolademousse  € 3,10 / st.



KEURSLAGER PATRICK

OPENINGSUREN FEESTDAGEN:

STATIONSSTRAAT 124 - 3400 LANDEN
TEL. 011 88 57 23 - FAX 011 88 77 18

WWW.KEURSLAGERPATRICK.BE
KEURSLAGERPATRICK@TELENET.BE

Prettige feesten

                        en smaakvol 2020

Za 21/12  8.00 - 17.00 u.
Zo 22/12  8.00 - 12.00 u.
Ma 23/12  8.00 - 12.00 u.
Di 24/12  8.00 - 15.00 u.
Wo 25/12  gesloten
Do 26/12  8.00 - 12.00 u.
Vr 27/12  8.00 - 18.00 u.

Za 28/12  8.00 - 17.00 u.
Zo 29/12  8.00 - 12.00 u.
Ma 30/12  8.00 - 12.00 u.
Di 31/12  8.00 - 15.00 u.
Wo 01/01  gesloten
Do 02/01  gesloten

PLAATS UW BESTELLING OP TIJD!
U KAN BESTELLEN VOOR KERST T.E.M. 20 DECEMBER

EN VOOR NIEUWJAAR T.E.M. 27 DECEMBER.
PLAATS UW BESTELLING BIJ VOORKEUR IN DE WINKEL,

U ONTVANGT DAN ONMIDDELLIJK UW BESTELBON MET NUMMER.
EEN BESTELLING VIA MAIL IS PAS IN ORDE ALS U EEN BEVESTIGINGSMAIL

ONTVANGT MET EEN BESTELNUMMER.
GRAAG WILLEN WIJ VRAGEN OM ALLE SCHOTELS, PLANKEN, GLAZEN ...

VAN KERSTMIS TEN LAATSTE ZATERDAG 28 DECEMBER
TERUG TE BRENGEN OM EEN GOED VERLOOP
VAN NIEUWJAAR TE KUNNEN VERZEKEREN.

MET DANK VOOR UW BEGRIP.


