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APERITIEF/TO SHARE 

Zuiderse Tapasschotel   € 8,50/p
De gekende tapas zuiders getint, saltufo, gedroogde 
ham, pastrami, olijven, tomaatjes, tapenade, kaasblokjes, 
manchego, …

Knabbel en babbelplank  € 15,00/plankje (3 à 4p)
Houten plankje gevuld met ambachtelijke huisbereide 
charcuterie

Trio van amuseglaasjes  € 6,30/ass.
Mousse van zalmtartaar, Foie Gras met appel, Duroc  
d’Olives beenham met quinoa

Bladerdeeghapjes ass. 15st € 13,20/ass.
Kaas-ham, vol au vent, pizza, ham-preirol, garnaal 

Mini- pizza (verpakt per 6st) € 0,85/pizza
Aperitief Kippenboutjes  € 0,52/st
St Jacobs-schelpjes of Krabschelpjes € 2,65/st
Mini garnaalkroket  € 0,90/st

Mini kaaskroket  € 0,60/st
Mini worstenbroodje € 1,00/st
Handgesneden Iberico ham  € 9,50/st
(pakketje ong. 100gr)

Palletje van biltong, pastrami en Italian bacon 
(ong. 120gr)  € 5,25/st

Warme aperitiefplank  € 7,00/p
Een schotel waarvan je alle artikelen dient op te warmen 
in de oven en daarna te delen over de gasten.  
Italiaanse lasagne, quiche, enchilade wrap, pizza en  
gerookte ribbetjes

Gelakte ribbetjes (6st)   € 4,75/st
Quiche  € 5,20/st
met brie, appel, spekjes en honing (11cm)

VOORGERECHTJES KOUD/WARM

Tartaar van zalm en gebakken coquille  € 6,50/p
Vitello Tonnato   € 6,50/p

Kroket van varkenswangetjes   € 3,40/st
Garnaalkroket € 3,40/st

Kaaskroket € 2,80/st
Kabeljauwhaasje op preibedje  € 8,70/p 
Vispannetje  € 8,70/p
Scampipannetje diabolique € 8,75/p



SOEPEN

Tomatensoep met balletjes   € 4,50/l
Aspergeroomsoep   € 4,50/l
Boschampignonsoep    € 4,50/l

Butternutpompoensoep    € 4,50/l
Mexicaans soepje (ideaal voor hapje)   € 5,50/l

HOOFDGERECHTEN

KLASSIEKERS
Kipfilet in honingmosterdsaus   € 7,25/p
Kalkoenfilet in archiduc   € 8,25/p
Varkenshaasje in pepersaus  
of archiducsaus € 10,25/p

Rundstong in madeirasaus  € 9,75/p
Beenham duroc d’Olives in pepersaus  
of stroganoff  € 8,75/p

Ardeens gebraad duroc d’Olives  
in jagersaus  € 9,50/p

Kalkoenorloffgebraad in  
kruidenkaassaus  € 9,75/p

EINDEJAARSSUGGESTIES
Gevulde kalkoenfilet met kalkoengehakt 
in boschampignonsaus  € 8,75/p

Parelhoenfilet in jagersaus of  
vruchtensaus  € 15,20/p

Hertenkalffilet in wildsaus  € 18,60/p
Hertenragout  € 15,25/p
Everzwijnfilet in jachtsaus  € 13,35/p
Ragout van everzwijn  € 12,20/p
Eendeborstfilet in portosaus  € 13,25/p
Fazantenfilet met spekjasje in wildsaus € 15,75/p

VISGERECHTEN
Zalmfilet gevuld met verse tuinkruiden in garnaalsaus   € 12,25/p
Kabeljauwfilet op vel gebakken met witte wijnsaus  € 14,35/p
Scampi Diabolique  € 21,35/p
Vispannetje  € 14,10/p



MENU 1: CLASSIC
€ 25,00/p

Aspergeroomsoep

Vispannetje

Gevulde kalkoenfilet in boschampignonsaus 

Warme Groenten: wortel en erwten,  

boontjes met spek, gebakken witloof,  

appel met veenbes

Aardappelkroketten (6/pers)  

OF gegratineerde patatjes

MENU 2: FEESTMENU
€ 30,00/p

Mini-kaaskroket, Mini-worstenbroodje  

en garnaalhapje

Tartaar van zalm en gebakken coquille  

OF vispannetje

Parelhoenfilet OF eendenborstfilet  

in portosaus OF vruchtensaus

Warme Groenten: Wortel en erwten,  

boontjes met spek, gebakken witloof,  

bloemkool en broccoli 

 Aardappelkroketten (6/pers)  

OF gegratineerde patatjes



MENU 3: KLASSEMENU 

€ 37,50/p

Quiche met brie, appel en spek (1st/4p)

Gelakte ribbetjes (1st/2p)

Palletje biltong, pastrami  

en italian bacon (1st/2p)

Mini garnaalkroket

Mexicaans soepje (hapje)

Scampi diabolique OF vispannetje

Fazantfilet in spekjasje met wildsaus  

OF Hertenragout bereid

Warme Groenten: vergeten groenten,  

bloemkool met kaassaus, gebakken  

witloof, appel met veenbes

Verse kroketten  

OF gegratineerde patatjes met spekjes

MENU 4: FIJNPROEVERSMENU  

€ 40,00/p

Warme aperitiefplank

Mexicaans soepje (hapje)

Vitello Tonnato OF vispannetje

 Hertenkalffilet in wildsaus 

Warme Groenten: vergeten groenten,  

bloemkool met kaassaus,  

gebakken witloof, appel met veenbes

 Aardappelkroketten (6/pers)   

OF gegratineerde patatjes

Dessert bij het menu  € 6,50/p 

Chocolade symphony met rode vruchten  

OF Bar pistache framboise



GOURMET   € 16,90/all-in pakket 
 excl pannekoekendeeg

Biefstuk gemarineerd, gyros, kalkoenlapje, duroc 
d’Olivessneetje, snitsel, kalkoensnitsel, hamburger, 
chipolata, spekmedaillon, zwitserse schijf en scampi    
Gourmet € 10,75/p
Koud groentenassortiment (1) 
Aardappelgarnituur (3) 
Pannekoekedeeg € 1,00/p

‘PURE’-GOURMET  € 21,75/all-in pakket  

Deze schotel is ideaal op een steengrill of teppanyaki-
plaat om de ‘pure’ smaken te laten primeren.

Kabeljauwfilet, zalmfilet, coquille, eendeborst, filet van 
parelhoen, duroc d’Olives snede, lamssnede, gerijpte 
simmentaler, hertenbiefstuk, kalkoenhaasje, filet Mignon.  
‘pure’-gourmet  € 15,45/p
Koud groentenassortiment (1) 
Aardappelgarnituur (3) 

TEPPANYAKI   € 22,75/all-in pakket  

Japanse steak, duroc-sneetje, eendeborst lemonpepper, 
kiphaasje pacific, spicy kalkoenlapje, japanse burger, 
chipolata, coquille, scampi mediterrané, kabeljauwfilet 
pesto, sesam zalmfilet, gamba met spek
Teppanyaki € 16,85/p
Teppanyakigroenten 
Een mix van soyascheuten, prei, paprikaringen, uireepjes, 
courgette, peultjes en kerstomaat.
Noedels 

STEENGRILL-PARTY   € 17,80/all-in pakket 

Gemarineerd biefstuk, gemarineerde lamskotelet, 
gemarineerde kippenfilet, hertenkalfssteak, gemarineerd 
kalkoenlapje, gemarineerd varkenslapje, beenham 
duroc d’Olives, eendeborstfilet, chipolata, hamburger, 
spekburger
Steengrill € 11,00/p
Warm groentenassortiment (2) 
Aardappelgarnituur (3) 
 

WILD-DEGUSTATIE € 26,75/all-in pakket  

Hertenkalffilet, fazantenfilet, everzwijn-filet, 
Kangoeroefilet, parelhoenfilet, hazenlapje, wildgyros,  
filet wild eend, bloedworst, chipolata, burger van hert  
Wilddegustatie € 20,00/p
Warm groentenassortiment (2) 
Aardappelgarnituur (3) 

 

FONDUE-KLASSIEK € 15,65/all-in pakket 

Kalkoenhaasje, duroc d’Olivesblokjes, biefstukblokjes, 
Ardeense blokjes, assortiment balletjes, worstjes en 
spekvinkjes.
Fondue € 9,50/p
Koud groentenassortiment (1) 
Aardappelgarnituur (3) 

Balletjesfondue € 10,00/p
volledige portie balletjes en worstjes



VLEESFONDUE   € 16,75/all-in pakket 

Kalkoenhaasje, eendeborstfilet, biefstukblokjes, 
kalfssteak, beenham duroc d’Olives, hertenbiefstuk, 
assortiment balletjes en worstjes.
Vleesfondue € 10,75/p
Koud groentenassortiment (1) 
Aardappelgarnituur (3) 

KINDERMENU’S 

Kinderfondue    € 6,00/p  
Evenveel balletjes, helft vlees van klassieke fondue 

Kindergourmet  € 6,00/p 
Hamburger, kaasburger, chipolata, spekmedaillon,  
snitsel, kalkoenlapje

Kindermenu    € 11,75/p 
Tomatensoep met balletjes, kipfilet in honingmosterd, 
worteltjes en erwten of bloemkool in kaassaus, 
chocolademousse

KAASDEGUSTATIE   € 13,50/p

 Ook tijdens de feestdagen bezorgt Anneleen u terug een zeer gevarieerd kaasassortiment  
in de winkel. Met verrassende en unieke kaasjes is een kaasdegustatie een ware beleving  

voor elke kaasliefhebber - (325gr/p)  
Gegarneerd met fruit, dadels, vijgen en noten.

WINTERBBQ PAKKET
All-in pakket € 23,50/p

Verse chorizo-saucijsje, wildburger,  

hertensteak in spekjasje, stukje 

beenham duroc d’Olives met dragon, 

kipsmuller, parelhoenspiesje, gerijpte 

biefstuk, winterribbetjes

€ 15,75/p

Warm groentenassortiment(2)

Gegratineerde patatjes



KOUDE BUFFETTEN

VLEES-VISSCHOTEL € 20,80 All-in/pers 
Tomaat-garnaal, gerookte zalm, gerookte heilbot, zalm 
bereid, gevuld eitje en kabeljauwfilet, durocham met  
meloen, hamrolletje met asperge, kippenboutje, kippen-
wit, nootham, hespenbrood en gebakken rosbief 

Koud groentenbuffet: 
Classic style: Boontjessalade, bloemkool en broccoli,  
wortel-koolsalade, slamix, tomaat, aardappelsalade
OF 
New style: Slaatje van gemengde rauwe groenten, 
vitamientje, waldorf-knolseldersalade, trio van kool, 
quinoa-salade en groentensalade met krielpatatjes 
Incl Sausjes 

VISSCHOTEL € 28,50 All-in/pers 
Tomaat-garnaal, bereide zalm, gerookte heilbot, coquil-
le, gerookte forelfilet, eitje met kabeljauwsalade,  
scampi-spies, gerookte zalm, kabeljauwfilet en krabsla 

Koud groentenbuffet: 
Classic style: Boontjessalade, bloemkool en broccoli,  
wortel-koolsalade, slamix, tomaat, aardappelsalade
OF 
New style: Slaatje van gemengde rauwe groenten, 
vitamientje, waldorf-knolseldersalade, trio van kool, 
quinoa-salade en groentensalade met krielpatatjes 
Incl Sausjes   

Ook verkrijgbaar: 
Vleesbuffet, vlees-kaasbuffet, Breughelbuffet en 
charcuterieschotel. Bezoek hiervoor onze website  
www.jeroenenanneleen.be voor meer info.

PARTY-CONCEPTEN 

Pulled-Pork-Party, Hamburgerparty, Mexicaans buffet, Warme beenham, Pizza-party
Bezoek hiervoor onze website jeroenenanneleen.be

!!Opgepast, het totale aantal personen wordt 
beperkt per feestdag. Wees er snel bij!!



MINI-SANDWICHES EN VERRASSINGSBROODJES

Verrassingsbrood in mand € 11,25/p 
7 Verse broodjes van de warme bakker, belegd met fijne vleeswaren en groenten.
Sandwichmand € 55,00/mand 
met 45 mini sandwiches

(3) Aardappelgarnituur
Aardappelkroketten € 3,50/12st OF € 8,50/30st
Gegratineerde patatjes   € 2,10/p
Gratinpatatjes met spekjes  € 2,10/p
Krieltjes in de schil met rozemarijn  € 1,90/p
Pureepatatjes   € 1,60/p
Bakpatatjes   € 1,90/p
Aardappelsalade (koud) € 1,75/p  

GROENTENASSORTIMENT
(1) Koude groenten € 5,20/p
Classic style: Boontjessalade, bloemkool en broccoli,  
wortel-koolsalade, slamix, tomaat 
OF 
New style: Slaatje van gemengde rauwe groenten, waldorf- 
knolseldersalade, trio van kool, vitamientje, quinoa-salade   

(2) Warme Groenten 
Assortiment Classic style: wortel en erwten, boontjes  
met spek, gebakken witloof, bloemkool en broccoli € 5,20/p

Assortimentje met appel: worteltjes en erwtjes, witloof  
en boontjes met spek en ui, appeltje  € 5,20/p  
(veenbessen niet inbegrepen)

Assortimentje (Ideaal bij wild): Vergeten groenten:  
pastinaak, gele wortel, zoete aardappel en spruitjes,  
witloof, bloemkool en broccoli € 5,50/p

Appel met veenbessen € 2,50/st



Feestgebraadjes
1. Pure gebraden:  Carré-gebraad, ribstuk, hespgebraad
2. Klassegebraad (met zongedr. tomaat, kaas en pesto) 
3. Salsa verdi gebraad (met verse tuinkruiden)
4. Ardeens gebraad (licht gepekeld en gerookt)

Varkenskroontje duroc d’Olives, Varkenshaasje (gewoon of duroc 
d’Olives), Varkenshaasje van de chef, Varkenswangetjes

Rundsvlees
rosbief, filet pure, filet mignon, biefstuk, Côte à l’os, dunne lende,
Gerijpte Côte à l’os  (Rassen en aanbod raadplegen op de website)

Wild
Wilde eend: geheel of de borst
Fazant: geheel, filets, dijstukjes
Everzwijn: filet, gebraadje, ragout
Haas: geheel, rug, filets, bout

Gevogelte
Parelhoen: geheel, filets
Eend: borst, billen, geheel
Kalkoen: geheel, uitgebeend, opgevuld, filet

Wild hert uit de ardennen
Filet, hertenkroon, hertenrosbief, medaillon, ragout

Kalfsvlees
Kalfskotelet, kalfskroon, kalfslende, kalfssteak,kalfsgebraad

Lams
Filet, kroontje, kotelet, bout

VOOR DE 

KEUKENPRINS

We zijn er van overtuigd dat een stukje 
smaakvol en vers bereid vlees nog 

steeds de beste en meest succesvolle 
formule is voor een geslaagd feest.

Samen met uw stukje vlees, krijgt u 
de gepaste kruiding, alsook de optie 

voor een aangepast sausje, passende 
groenten en aardappelgarnituur.

De prijzen van dit versassortiment 
zijn terug te vinden op onze webshop 

www.jeroenenanneleen.com



GEVULDE KALKOEN!

*Kalkoendeeg: Kalkoengehakt, truffel, champignon, sjalot, 
cognac, pompoenpit, veenbes

Gevulde kalkoenfilet € 18,50/kg  
We rekenen 300gr/p 
 
Magere kalkoenfilet  gevuld met het kalkoendeeg* 

Klassieke gevulde kalkoen € 14,10/kg  
Op z’n geheel vanaf 8 à 10 pers.  
We rekenen 350gr/p  
(ook een halve kalkoen verkrijgbaar, enkel voorgegaard) 
 
Kalkoen op z’n geheel, ontbeend en gevuld met het 
kalkoendeeg* 

English Turkey € 18,50/kg  
Op z’n geheel vanaf 8 à 10 pers.  
We rekenen 350gr/p 
 
Kalkoen op z’n geheel, ontbeend en gevuld met kalkoendeeg * 
+ extra fazant, eend, notenmix en sinaas. 

Gebakken en warm: + € 10,00/st  
+ Portosaus of boschampigonsaus € 1,50/p



Hoe kan u Bestellen? 
1. liefst via onze webshop www.jeroenenanneleen.com 

2. via mail (info@jeroenenanneleen.be) 
3. In de winkel

Webshop en mail enkel geldig na ontvangst van  
mail met bestelbon. Telefonisch liever niet aub,  

de kans op fouten is te groot!

Opgepast: vanaf de dinsdag worden de  
mogelijkheden beperkter. (Ook voor de bestellingen  

in het weekend: 26-27/12 en 02-03/01!!)  
hou hier rekening mee!!

Openingsuren
Donderdag 24 en 31 december OPEN tot 16u

Kerst en Nieuw:  
Enkel afhalen bestellingen tss 10u en 12u

Bezoek ook onze website voor extra info:
 www.jeroenenanneleen.be

Webshop: www.jeroenenanneleen.com

33_2020_1000

Jeroen & Anneleen, Zina & Elly,
Evelien, Sedefka, Jasmine, Axel, Lindsay,  

Alexander, Martine, Wendy, Kris en Cathy, 
Cindy, Carina, Sharon, Patrick en Samina  

wensen u prettige feestdagen toe en 
danken u voor uw vertrouwen in dit 

bijzonder  jaar.


