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APERITIEFHAPJESAPERITIEFHAPJES
KOUDE HAPJESKOUDE HAPJES
Huisbereide hammousse met rode porto €  1,75 / st.Huisbereide hammousse met rode porto €  1,75 / st.
Gemarineerde zalm € 2,00 / st.Gemarineerde zalm € 2,00 / st.
Broccolimousse met gerookte forel en amandel € 1,75 / st.Broccolimousse met gerookte forel en amandel € 1,75 / st.
Bordje van rundcarpaccio € 2,00 / st.Bordje van rundcarpaccio € 2,00 / st.
Bordje van vitello tonnato € 2,00 / st.Bordje van vitello tonnato € 2,00 / st.

HAPJES OM OP TE WARMENHAPJES OM OP TE WARMEN
Scampi op bedje van prei €   1,25 / st.Scampi op bedje van prei €   1,25 / st.
Scampi in een duivels sausje €  1,25 / st.Scampi in een duivels sausje €  1,25 / st.
Coquille op bedje van witloof en bloedworst € 2,00 / st.Coquille op bedje van witloof en bloedworst € 2,00 / st.
Miniworstenbroodje € 1,00 / st.Miniworstenbroodje € 1,00 / st.
Zakouskis (kip of vis) € 1,00 / st.Zakouskis (kip of vis) € 1,00 / st.
Minipizza, minikaasrol € 1,00 / st.Minipizza, minikaasrol € 1,00 / st.
Kippenboutjes €  14,10 / kgKippenboutjes €  14,10 / kg
Minihamburger wit-blauw “cheese” €  1,25 / st.Minihamburger wit-blauw “cheese” €  1,25 / st.

TIP: assortimentbox warme hapjes € 11,50 / st.TIP: assortimentbox warme hapjes € 11,50 / st.
- 2 scampi’s op bedje van prei- 2 scampi’s op bedje van prei
- 2 minipizza’s- 2 minipizza’s
- 2 miniworstenbroodjes- 2 miniworstenbroodjes
- 2 zakouskis vis- 2 zakouskis vis
- 2 zakouskis kip- 2 zakouskis kip
- 2 minikaasrolletjes- 2 minikaasrolletjes

TAPASSCHOTELTAPASSCHOTEL (vanaf 4 pers.) € 8,00 / pers. (vanaf 4 pers.) € 8,00 / pers.
Huisgemaakte aperitief droge worstjes, mozzarellaspiesjes, zongedroogde tomaten, Huisgemaakte aperitief droge worstjes, mozzarellaspiesjes, zongedroogde tomaten, 
zuiderse préparé, ansjovis met olijf, carpaccio v/h huis, tapenade, oude Flandrien, zuiderse préparé, ansjovis met olijf, carpaccio v/h huis, tapenade, oude Flandrien, 
Toscaanse salami en bacon, broodbeleg, parmaham, toast, grissinibroodToscaanse salami en bacon, broodbeleg, parmaham, toast, grissinibrood



SOEPENSOEPEN
Velouté van witte asperges € 4,50 / lVelouté van witte asperges € 4,50 / l
Garnalensoep met cognac € 7,00 / lGarnalensoep met cognac € 7,00 / l
Pompoensoep met rivierkreefjes € 5,50 / lPompoensoep met rivierkreefjes € 5,50 / l
Feestelijke tomatensoep met handgerolde balletjes € 4,50 / lFeestelijke tomatensoep met handgerolde balletjes € 4,50 / l

VOORGERECHTENVOORGERECHTEN (min. 2 pers.) (min. 2 pers.)

KOUDE VOORGERECHTENKOUDE VOORGERECHTEN
Carpaccio van gemarineerde zalm met zure room € 11,50 / pers.Carpaccio van gemarineerde zalm met zure room € 11,50 / pers.
Huisbereide ganzenlever op toast van peperkoek € 14,90 / pers.Huisbereide ganzenlever op toast van peperkoek € 14,90 / pers.
Carpaccio Royale € 12,50 / pers. Carpaccio Royale € 12,50 / pers. 
 (rundcarpaccio afgewerkt met stukjes terrine van ganzenlever) (rundcarpaccio afgewerkt met stukjes terrine van ganzenlever)
Carpaccio van “wit-blauw” uit eigen hoeve € 8,50 / pers.Carpaccio van “wit-blauw” uit eigen hoeve € 8,50 / pers.
Huisbereide Vitello tonnato € 8,50 / pers.Huisbereide Vitello tonnato € 8,50 / pers.
Rundertartaar met dragon mayonaise en frisse salade € 8,50 / pers.Rundertartaar met dragon mayonaise en frisse salade € 8,50 / pers.
3 huisbereide wildpasteien met huisbereide konfijten en notensla € 9,50 / pers.3 huisbereide wildpasteien met huisbereide konfijten en notensla € 9,50 / pers.

VOORGERECHT SHARINGTABLEVOORGERECHT SHARINGTABLE € 13,50 / pers. € 13,50 / pers.
Gerookte zalm met uitjes, wildpastei op bedje van peperkoek,Gerookte zalm met uitjes, wildpastei op bedje van peperkoek,
brochetje van scampi, foie gras, carpaccio van gerookte  brochetje van scampi, foie gras, carpaccio van gerookte  
eendenborst, snoepjes van hammeneendenborst, snoepjes van hammen

VOORGERECHTEN OM OP TE WARMENVOORGERECHTEN OM OP TE WARMEN
Scampi’s van het huis € 8,50 / persScampi’s van het huis € 8,50 / pers
Tongrolletjes met garnalensaus € 9,50 / pers.Tongrolletjes met garnalensaus € 9,50 / pers.
Vispannetje € 12,00 / persVispannetje € 12,00 / pers
Risotto met spinazie en zeebaars € 9,00 / pers.Risotto met spinazie en zeebaars € 9,00 / pers.
Sint-jakobsschelp € 8,95 / pers.Sint-jakobsschelp € 8,95 / pers.
Huisbereide kaaskroket €  1,95 / pers.Huisbereide kaaskroket €  1,95 / pers.
Huisbereide garnalenkroket € 3,00 / pers.Huisbereide garnalenkroket € 3,00 / pers.
Venkelsoep met pladijs en zeekraal € 8,95 / pers.Venkelsoep met pladijs en zeekraal € 8,95 / pers.



HO OFD GERECHTENHO OFD GERECHTEN  (min. 2 pers.) (min. 2 pers.)  
Filet van jonge kalkoen met champignons € 13,50 / pers.Filet van jonge kalkoen met champignons € 13,50 / pers.
Opgevulde kalkoenfilet met kastanje en walnoot € 14,50 / pers.Opgevulde kalkoenfilet met kastanje en walnoot € 14,50 / pers.
Opgevulde parelhoenfilet met champignon en spek € 13,50 / pers.Opgevulde parelhoenfilet met champignon en spek € 13,50 / pers.
Kabeljauwfilet met korst van oude kaas en knolselderpuree € 17,00 / pers.Kabeljauwfilet met korst van oude kaas en knolselderpuree € 17,00 / pers.
Eendenborst met veenbessensaus € 17,80 / pers.Eendenborst met veenbessensaus € 17,80 / pers.
Hertenkalffilet forestiere € 26,50 / pers.Hertenkalffilet forestiere € 26,50 / pers.
Filet van fazant “fine champagne” €  18,95 / pers.Filet van fazant “fine champagne” €  18,95 / pers.
Italiaans orloff € 14,50 / pers.Italiaans orloff € 14,50 / pers.

GROOTMOEDERS KEUKENGROOTMOEDERS KEUKEN
Bereide varkenswangen op grootmoeders wijze € 14,50 / pers.Bereide varkenswangen op grootmoeders wijze € 14,50 / pers.
Rundstong met madeira € 14,50 / pers.Rundstong met madeira € 14,50 / pers.
Stoofpotje van hert met z’n wintergarnituur € 16,50 / pers.Stoofpotje van hert met z’n wintergarnituur € 16,50 / pers.
Stoofpotje van everzwijn met z’n wintergarnituur € 16,50 / pers.Stoofpotje van everzwijn met z’n wintergarnituur € 16,50 / pers.
Risotto met spinazie en zeebaars € 17,50 / pers.Risotto met spinazie en zeebaars € 17,50 / pers.

MENU’SMENU’S
MENU 1MENU 1 - € 19,50 / pers. - € 19,50 / pers.

Feestelijke tomatensoep met Feestelijke tomatensoep met 
handgedraaide balletjeshandgedraaide balletjes

Italiaans orloffItaliaans orloff
ChocolademousseChocolademousse

MENU 2MENU 2 - € 24,50 / pers. - € 24,50 / pers.
Feestelijke tomatensoep met Feestelijke tomatensoep met 

handgedraaide balletjeshandgedraaide balletjes
2 garnaalkroketten2 garnaalkroketten

Opgevulde kalkoenfilet Opgevulde kalkoenfilet 
met kastanje en walnotenmet kastanje en walnoten

ChocolademousseChocolademousse

MENU 3MENU 3 - € 30,50 / pers. - € 30,50 / pers.
Velouté van witte aspergeVelouté van witte asperge

Risotto met spinazie en zeebaarsRisotto met spinazie en zeebaars
Fazant fine champagneFazant fine champagne

ChocolademousseChocolademousse

MENU 4MENU 4 - € 39,00 / pers. - € 39,00 / pers.
Pompoensoep met rivierkreefjesPompoensoep met rivierkreefjes
Tongrolletjes met garnalensausTongrolletjes met garnalensaus

Hertenkalffilet forestiereHertenkalffilet forestiere
ChocolademousseChocolademousse

Begeleidende garnituren bij alle hoofdgerechten en menu’s:Begeleidende garnituren bij alle hoofdgerechten en menu’s:
Tagliatelli van wortel, spekboontjes, appel met veenbessen, Tagliatelli van wortel, spekboontjes, appel met veenbessen, 

quiche, 5 aardappelkrokettenquiche, 5 aardappelkroketten



VERS VLEES EN WILD VERS VLEES EN WILD 
Om zelf creatief te kokkerellenOm zelf creatief te kokkerellen

Eerste keus rundvlees uit eigen hoeve gekweekt door vader GabrielEerste keus rundvlees uit eigen hoeve gekweekt door vader Gabriel
Eerste keus kalfsvlees van klavertje vier Eerste keus kalfsvlees van klavertje vier 
Lamsvlees, lamskroontjesLamsvlees, lamskroontjes
Batelle lomo ‘Duroc’Batelle lomo ‘Duroc’
Wild en gevogelte: Franse jonge duif, fazant, Mechelse koekoek, parelhoenWild en gevogelte: Franse jonge duif, fazant, Mechelse koekoek, parelhoen

FEESTTRADITIEFEESTTRADITIE
Een traditie van meer dan 50 jaar in onze KeurslagerijEen traditie van meer dan 50 jaar in onze Keurslagerij

Opgevulde kalkoen € 19,50 / kgOpgevulde kalkoen € 19,50 / kg
 kalkoen gevuld met een vulling van truffel, pistache en extra kalkoenfilet kalkoen gevuld met een vulling van truffel, pistache en extra kalkoenfilet
Opgevulde kalkoenfilet € 19,50 / kgOpgevulde kalkoenfilet € 19,50 / kg
 kalkoenfilet gevuld met een vulling van truffel, pistache en stukjes kalkoenfilet kalkoenfilet gevuld met een vulling van truffel, pistache en stukjes kalkoenfilet
Opgevulde kip € 19,50 / kgOpgevulde kip € 19,50 / kg
 kip opgevuld met een vulling van truffel, pistache en extra kipfilet kip opgevuld met een vulling van truffel, pistache en extra kipfilet
Opgevuld piepkuiken € 19,50 / kgOpgevuld piepkuiken € 19,50 / kg
 piepkuiken opgevuld met een vulling van truffel, pistache en extra kipfilet piepkuiken opgevuld met een vulling van truffel, pistache en extra kipfilet
Het bakken van kalkoen of kip  € 12,50 / st.Het bakken van kalkoen of kip  € 12,50 / st.
 met gratis aangepaste saus met gratis aangepaste saus

APART TE VERKRIJGENAPART TE VERKRIJGEN
Garnituren: Peertje in rode wijn, appeltje met veenbessen, boontjes met spek, Garnituren: Peertje in rode wijn, appeltje met veenbessen, boontjes met spek, 
witloofstronkje, bereide veenbessen, verse appelmoes, fijne wortel, quiche met witloofstronkje, bereide veenbessen, verse appelmoes, fijne wortel, quiche met 
bospaddenstoel/truffelbospaddenstoel/truffel

Verse aardappelkroketten € 0,25 / st.Verse aardappelkroketten € 0,25 / st.
Aardappelgratin € 8,98 / kgAardappelgratin € 8,98 / kg
Spinazie-wortelpuree € 8,50 / kgSpinazie-wortelpuree € 8,50 / kg
Bloemkool-broccolipuree € 8,50 / kgBloemkool-broccolipuree € 8,50 / kg
Stoemp van groene kool € 8,50 / kg Stoemp van groene kool € 8,50 / kg 
Stoemp van pompoen €  9,97 / kgStoemp van pompoen €  9,97 / kg

Sauzen (per 500 ml) €  6,25 / 500 mlSauzen (per 500 ml) €  6,25 / 500 ml
champignonsaus, pepersaus, mosterdsaus, kreeftensaus, wildsauschampignonsaus, pepersaus, mosterdsaus, kreeftensaus, wildsaus

Huisbereide vleeswaren en wildpasteienHuisbereide vleeswaren en wildpasteien
Foie gras met gratis porto gelei winkelprijsFoie gras met gratis porto gelei winkelprijs



GEZELLIG TAFELEN GEZELLIG TAFELEN 
FONDUEFONDUE
• • VleesfondueVleesfondue € 9,50 / pers.   € 9,50 / pers.  

extra rundvlees, kalfsvlees, varkenshaasje, kip, 4 soorten gehaktballetjes, spekextra rundvlees, kalfsvlees, varkenshaasje, kip, 4 soorten gehaktballetjes, spek
• • Kinderfondue:Kinderfondue: kleine feestvierders € 5,00 / pers. kleine feestvierders € 5,00 / pers.

kip, gehaktballetjes, worstjeskip, gehaktballetjes, worstjes
• • GevogeltefondueGevogeltefondue € 14,25 / pers. € 14,25 / pers.

eendenborst, kalkoen- en kipfilet, fazantenfilet, kippenballetjeseendenborst, kalkoen- en kipfilet, fazantenfilet, kippenballetjes
• • Chinese fondueChinese fondue € 14,25 / pers.  € 14,25 / pers. 

fijne lapjes runder-, kalfs- en kalkoenfilet, gehaktballetjes van kipfijne lapjes runder-, kalfs- en kalkoenfilet, gehaktballetjes van kip
• • RunderconsomméRunderconsommé € 5,00 / liter € 5,00 / liter

bij fondues 3 sausjes gratisbij fondues 3 sausjes gratis

GOURMETGOURMET
• • GourmetGourmet € 10,75 / pers.  € 10,75 / pers. 

biefstuk, kalfslapjes, kipfilet, cordon bleu, brochette, hamburger,  chipolata, biefstuk, kalfslapjes, kipfilet, cordon bleu, brochette, hamburger,  chipolata, 
lamskotelet, tomaat met gyros lamskotelet, tomaat met gyros 
bij de gourmet 3 sausjes en flensjesbeslag gratisbij de gourmet 3 sausjes en flensjesbeslag gratis

• • Kindergourmet:Kindergourmet: kleine feestvierders € 5,00 / pers.  kleine feestvierders € 5,00 / pers. 
hamburger, kipfilet, chipolata, brochettehamburger, kipfilet, chipolata, brochette

• • SteengrillSteengrill € 11,90 / pers.  € 11,90 / pers. 
biefstuk, kipfilet, kalfslapje, brochette, lamskotelet, chipolatabiefstuk, kipfilet, kalfslapje, brochette, lamskotelet, chipolata
bij steengrill 3 sausjes gratisbij steengrill 3 sausjes gratis

ONZE SCHOTELS KUNT U AANVULLEN MET BIJPASSENDE GROENTENONZE SCHOTELS KUNT U AANVULLEN MET BIJPASSENDE GROENTEN
• • Koude groentenKoude groenten  € 4,25 / pers.  € 4,25 / pers.

Keursalade, tomaat, geraspte wortel, boontjes, bloemkool en komkommer met Keursalade, tomaat, geraspte wortel, boontjes, bloemkool en komkommer met 
gratis vinaigrette gratis vinaigrette 

• • Warme groentenWarme groenten  € 5,50 / pers.  € 5,50 / pers.
gestoofde wortelen, erwtjes, champignons, boontjes met spek, gestoofd witloof gestoofde wortelen, erwtjes, champignons, boontjes met spek, gestoofd witloof 

TEPPAN YAKITEPPAN YAKI € 21,00 / pers.  € 21,00 / pers. 
Teppan yaki is een type voedselbereiding uit de Japanse keuken, waarbij een Teppan yaki is een type voedselbereiding uit de Japanse keuken, waarbij een 
ijzeren plaat (teppan) wordt gebruikt om voedsel te bakken. In Japan kan tep-ijzeren plaat (teppan) wordt gebruikt om voedsel te bakken. In Japan kan tep-
pan yaki staan voor verschillende schotels die op een teppan gebakken worden, pan yaki staan voor verschillende schotels die op een teppan gebakken worden, 
waarbij de hete plaat dikwijls in het midden van de tafel wordt geplaatst.waarbij de hete plaat dikwijls in het midden van de tafel wordt geplaatst.
Huur toestel € 15,00Huur toestel € 15,00
Waarborg toestel € 50,00Waarborg toestel € 50,00
Interesse? Vraag naar onze aparte teppan yaki-folder voor meer uitleg.Interesse? Vraag naar onze aparte teppan yaki-folder voor meer uitleg.



BUFFETSCHOTELS BUFFETSCHOTELS 
FAMILIEBUFFETFAMILIEBUFFET €  13,90 / pers. €  13,90 / pers.
Fijne asperges in een jasje van Keurslagersham, boerenham met meloen, sneetje Fijne asperges in een jasje van Keurslagersham, boerenham met meloen, sneetje 
gebakken rosbief en varkensgebraad, gebakken kippenbout, kalkoenfilet en gebakken rosbief en varkensgebraad, gebakken kippenbout, kalkoenfilet en 
Keurslagerssalami, opgevuld eitjeKeurslagerssalami, opgevuld eitje
Met verse groentjes, aardappelsalade of verse frietjes (vanaf 4 pers.) en Met verse groentjes, aardappelsalade of verse frietjes (vanaf 4 pers.) en 
pastasalade en sausjespastasalade en sausjes
Alles gelegd op plateaus met rijkelijke fruitgarniturenAlles gelegd op plateaus met rijkelijke fruitgarnituren
+ Tomaat opgevuld met Zeebrugse garnalen Dagprijs+ Tomaat opgevuld met Zeebrugse garnalen Dagprijs

FEESTBUFFETFEESTBUFFET € 23,50 / pers. € 23,50 / pers.
Tomaat opgevuld met Zeebrugse garnalen, gestoomde zalm, gerookte zalm Tomaat opgevuld met Zeebrugse garnalen, gestoomde zalm, gerookte zalm 
met sjalot en peterselie, gerookte heilbot, fijne asperges in een jasje van met sjalot en peterselie, gerookte heilbot, fijne asperges in een jasje van 
Keurslagersham, Italiaanse ham met meloen, sneetje gebakken rosbief Keurslagersham, Italiaanse ham met meloen, sneetje gebakken rosbief 
en varkensgebraad, gebakken kippenbout, gebakken kalkoenfilet en en varkensgebraad, gebakken kippenbout, gebakken kalkoenfilet en 
keurslagerssalami, opgevuld eitjekeurslagerssalami, opgevuld eitje
Met verse groentjes, aardappelsalade of verse frietjes (vanaf 4 pers.) en Met verse groentjes, aardappelsalade of verse frietjes (vanaf 4 pers.) en 
pastasalade en sausjespastasalade en sausjes
Alles gelegd op plateaus met rijkelijke fruitgarniturenAlles gelegd op plateaus met rijkelijke fruitgarnituren

ITALIAANS BUFFETITALIAANS BUFFET  € 20,20 / pers.  € 20,20 / pers.
Het Italiaans buffet is een complete maaltijd en bestaat uit koude originele Het Italiaans buffet is een complete maaltijd en bestaat uit koude originele 
gerechten uit Italie. Deze worden bereid met de allerbeste ingrediënten.gerechten uit Italie. Deze worden bereid met de allerbeste ingrediënten.
Rundscarpaccio, kippencarpaccio, vitello tonato, zalm carpaccioRundscarpaccio, kippencarpaccio, vitello tonato, zalm carpaccio
Tapas Tapas 
2 pasta salades 2 pasta salades 
Parma met meloenParma met meloen
Mozzarella met tomaatMozzarella met tomaat

KAASSCHOTELKAASSCHOTEL  € 14,00 / pers.  € 14,00 / pers.
Verzorgd kaasbuffet rijkelijk afgewerkt met noten en vers fruit naargelang het seizoenVerzorgd kaasbuffet rijkelijk afgewerkt met noten en vers fruit naargelang het seizoen

DESSERTDESSERT  

Chocolademousse - Witte chocolademousse - Tiramisu - Gekoelde sabayonChocolademousse - Witte chocolademousse - Tiramisu - Gekoelde sabayon

BROODJESPARTYBROODJESPARTY
Minisandwich met groenten € 1,30 / st.Minisandwich met groenten € 1,30 / st.
Minisandwich zonder groenten € 1,10 / st.Minisandwich zonder groenten € 1,10 / st.

vraag onze uitgebreide foldervraag onze uitgebreide folder



KEURSLAGER DECOCKKEURSLAGER DECOCK

Wij aanvaarden geen telefonische bestellingen. 

Voor Kerstmis uiterlijk tot zaterdag 21 december
Voor Nieuwjaar uiterlijk tot zaterdag 28 december

Bij uw bestelling hoort een bestelnummer
Gelieve dit nummer mee te brengen bij het afhalen van uw feestbestelling 

is van belang om voor iedereen een Aangename werksfeer te creëren.

OPENINGSUREN 
dinsdag 24/12 open van 7.00 tot 18.00 uur (sluitingdsag)

bestellingen ophalen tot 17.00u bakken van kalkoen tot 18.00 uur

Woensdag 25 december open van 9.00 tot 12.00 uur

Dinsdag 31 december open tot 16.00 uur (normaal sluitingsdag)
Bestellingen ophalen tot 15.30 uur

woensdag 1 januari: gesloten
Bestellingen kunnen afgehaald worden tussen 9.30 en 10.00 uur

ALFRED VERWEEPLEIN 2 - 8300 KNOKKE-HEIST
050 60 18 64

Prettige feesten

                        en smaakvol 2020


