


 Inhoudvandegourmet

-Gemarineerdebiefstuk

-Kalkoenlapje

-Gyros

-Durocd’Olivessneetje

-Snitsel

-Kalkoensnitsel

-Hamburger

-Chipolata

-Spekmedaillon

-Zwitserse schijf

-Scampi

 Koud groentenassortiment

€10,75/pers

€5,20/pers

Keuze uit newstyle en classic (pag.21)

 Aardappelgarnituur (pag.22)

 Pannekoekendeeg + €1/p

€16,90/all
in pakket
(excl.pan.)



 Inhoud van de “Pure” Gourmet

-Kabeljauwfilet

-Zalmfilet

-Coquille

-Eendeborstfilet

-Filet van parelhoen

-Duroc d’Olives snede

-Lamssnede

-GerijpteSimmentaler

-Hertenbiefstuk

-Kalkoenhaasje

-Filet mignon

€15,45/pers

 Koud groentenassortiment

Keuze uit newstyle en classic (pag.21)

 Aardappelgarnituur(pag.22)

€5,20/pers

€21,75/all-

in pakket



 Inhoud van de fondue

€9,50/pers

 Koud groentenassortiment

Keuze uit newstyle en classic (pag.21)

 Aardappelgarnituur(pag.22)

€5,20/pers

€15,65/all-

in pakket

-Kalkoenhaasje

-Durocd’Olivesblokjes

-Biefstukblokjes

-Ardeenseblokjes

-Assortimentballetjes

-Worstjes

-Spekvinkjes



 Inhoud van de vleesfondue

€10,75/pers

 Koud groentenassortiment

Keuze uit newstyle en classic (pag.21)

 Aardappelgarnituur(pag.22)

€5,20/pers

€16,75/all-

in pakket

-Kalkoenhaasje

-Eendeborstfilet

-Biefstukblokjes

-Kalfssteak

-Beenham Duroc d’Olives

-Hertenbiefstuk

-Assortiment balletjes en 

worstjes



 Inhoud van de teppanyaki

€16,85/pers

 Teppanyakigroenten

Een mix van sojascheuten, prei, 

paprikaringen, uireepjes, courgette, 

peultjes en kerstomaat

 Noedels                      €2,00/pers

€4,75/pers

€22,75/all-
in pakket

-Japanse steak

-Duroc-sneetje

-Eendeborst lemonpeper

-Kiphaasje pacific

-Spicy kalkoenlapje

-Japanse burger

-Chipolata

-Coquille

-Scampi mediterrané

-Kabeljauwfilet met pesto

-Sesam zalmfilet

-Gamba met spek



 Inhoud van de steengrill

€11,00/pers

€17,80/all-
in pakket

-Gemarineerde biefstuk

-Gemarineerde lamskotelet

-Gemarineerde kipfilet

-Hertenkalfssteak

-Gemarineerd kalkoenlapje

-Gemarineerd varkenslapje

-Beenham Duroc d’Olives

-Eendeborstfilet

-Chipolata

-Hamburger

-Spekburger

 Warm groentenassortiment

(pag.21)

 Aardappelgarnituur(pag.22)

€5,20/pers



 Kinderfondue

Evenveel balletjes en helft vlees van 

klassieke fondue

€6,00/kind

 Balletjesfondue €10/pers

Volledige volwassen portie balletjes en worstjes

 Kindergourmet €6,00/kind

Hamburger, kaasburger, chipolata,spekmedaillon,  

snitsel en kalkoenlapje



Ontdek verschillende soorten wild met dit 

heerlijk all-in pakket van vlees, warme 

groenten en patatjes

€26,75/all-in

Pakket
*Alles ook 

afzonderlijk te 

verkrijgen

Barbecueën enkel in de zomer? Zeker niet,

Lekkere winterribbetjes enz. bakken perfect op 

een warme barbecue dit met muts en 

handschoenen aan 

*seizoensgebonden pakketten, zie website voor meer info hierover 

en inhoud

€23,50/all-in

pakket



 Inhoud van het vleesbuffet

-Durocham met meloen

-Hamrolletje metasperge

-Kippenwit

-Hespenworst

-Parijseworst

-Hespenbrood

-Salami

-Gerookte bacon

-Filet d’anvers

-Gebakken rosbief

-Gebakken kippenbout

-Tomaat gevuld met hespensalade

Keuze uit new style en classic (pag.21)

 Aardappelgarnituur
Aardappelsaladeof krielpatatjesmetgroentjes

€14,75/all-in  

pakket

*Incl.sausjes

*Minder dan 6pers.

€1,20supplement/pers

 Koud groentenassortiment



 Inhoud van het visbuffet

Keuze uit new style en classic (pag.21)

 Aardappelgarnituur
Aardappelsalade of krielpatatjesmetgroentjes

 Koud groentenassortiment

-Tomaat-garnaal

-Bereide zalm

-Gerookte heilbot

-Coquille

-Gerookte forelfilet

-Eitje metkabeljauwsalade

-Scampi-spies

-Gerooktezalm

-Kabeljauwfilet

-Krabsla

€28,50/all-in

pakket

*Incl.sausjes  

vanaf 6 pers!



 Inhoud van het vlees- visbuffet

Keuze uit new style en classic (pag.21)

 Aardappelgarnituur
Aardappelsaladeof krielpatatjesmetgroentjes

 Koud groentenassortiment

-Tomaat-garnaal

€20,80/all-in

pakket

*Incl.sausjes  

vanaf 6 pers!

-Gerookte zalm

-Gerookte heilbot

-Bereide zalm

-Gevuld eitje

-Kabeljauwfilet

-Durocham met meloen

-Hamrolletje met asperge

-Gebakkenkippenboutje

-Kippenwit

-Nootham

-Hespenbrood

-Gebakken rosbief



 Inhoud van het Belgisch buffet

Keuze uit new style en classic (pag.21)

 Aardappelgarnituur
Aardappelsaladeof krielpatatjesmetgroentjes

 Koud groentenassortiment

€17,75/all-in

pakket

*Incl.sausjes  

vanaf 6 pers!

-Beenham

-Kippenwit

-Hespenbrood

-Boereham Duroc d’Olives

-Salami Duroc d’Olives

-Paté van het huis

-Gebakken kippenboutje

-5 soorten kaas



 Inhoud van het breughelbuffet

Keuze uit new style en classic (pag.21)

 Aardappelgarnituur
Aardappelsaladeof krielpatatjesmetgroentjes

 Koud groentenassortiment

€17,75/all-in

pakket

*Incl.sausjes  

vanaf 6 pers!

-Gebakken rosbief

-Gebakkenvarkensgebraad

-Mosterdspek

-Kalfskop

-Hoofdvlees

-Paté

-Blokpaté

-Droge worst

-Witteworst

-Bloedworst

-Gedroogde ham

-Vleesbrood



 Inhoud van het breughel- kaasbuffet

Keuze uit new style en classic (pag.21)

 Aardappelgarnituur
Aardappelsaladeof krielpatatjesmetgroentjes

 Koud groentenassortiment

€17,75/all-in

pakket

*Incl.sausjes  

-Gebakken rosbief

-Beenham

-Paté

-Hoofdvlees

-Bloedworst

-Gedroogde ham

-Brie

-Brugse Blomme

-Délice debourgogne

-Paterkaas

-Maredsous



€13,50/pers

Inhoud van de kaasplank

 Verschillende kaassoorten worden gekozen uit  

ons rijkelijk gevulde assortiment

 Zelf gekozen of persoonlijk geselecteerdmet  

perfecte kennis door Anneleen

 325gr kaas/pers, gegarneerd met versfruit,  

dadels, vijgen en noten

*Ook verkrijgbaar in dessertvorm

€8,50pers



Charcuterieschotel1:

Beenham, kippenwit, gedroogde ham, paté  v/h 

huis, stukje paterskaas, krabsla,préparé  en

tonijnsla

Charcuterieschotel 2:

 Beenham, gedroogde ham, kippenwit,  

sopressa, stuk camenbert, paté met peren en  

veenbessen, kabeljauwsalade, préparé en  

Napolitaanse salade

€7,75/pers

*zelf tevoorzien  

broodjes



Ons verrassingsbrood bestaat uit 7  

verschillende broodjes: zachte enkrokante,  

bruin en wit, extra krokant, tijgerbrood en  

sandwich. (Het beleg is naarkeuze)

Keuze uit:

• Gegarneerdin mand

• Gegarneerd in groot rond brood

• Gegarneerd inspecialevorm  brood 

(schildpad,krokodil,  bumba,…)

€11,25pers

€11,75pers

€12,50/pers



45 stuks gegarneerde mini-sandwiches in een  

mand, met bijpassendbelegofbelegnaar keuze.

Deze mand is goed voor een zestal personen.  

De sandwiches zijn industrieel, maar belegd 

in onze winkel zodat we ook budget-

vriendelijke broodjes kunnen aanbieden.

€55/mand



-Chocomoussecup
-Bavarois vanille met rood fruit
-Pana cotta met koffie
-Appeltaart

*Ambachtelijk gemaakt door onze gast chocolatier

Alexander

€6,50/pers



Koud groentenbuffet €5,20/pers

 Classic style:

Boontjessalade,bloemkoolen  broccoli,wortel-

koolsalade, slamix en tomaat

 New style:

Slaatje van gemengderauwe groenten, waldorfsalade-

knolseldersalade, trio van kool, vitamientje en quinoa-salade

Warme groenten

Classic: wortel en erwten, boontjes met spek, 

gebakken witloof, bloemkool en broccoli   €5,20/pers

Assortimentje met appel: Worteltjes en erwten, 

witloof en boontjes met spek en ui, appeltje  €5,20/pers

*(veenbessen niet inbegrepen)

Appel met veenbessen    €2,50/st



Aardappelgarnituur:

 Aardappelkroketten     €3,50/12st  €8,50/30st                         

 Gegratineerde patatjes    €2,10/pers                    

 Gratinpatatjes met spekjes   €2,10/pers

 Krieltjes in de schil met rozemarijn  €1,90/pers

 Pureepatatjes   €1,60/pers

 Bakpatatjes   €1,90/pers

 Aardappelsalade (koud) €1,75/pers



Voorjaar 2021!!

De gelegenheidszaal voor al uw Evenementen in 

Oudenburg!

2  ingerichte ruimtes beschikbaar voor elk feest, 

vergadering… dit met/of zonder buitengelegenheid

Traiteurdienst vrijblijvende keuze

Binnenkort meer info: www.butchersloft.be



Hoogstraat 5, 8460 Oudenburg 

Tel: 059/331845

Info@jeroenenanneleen.be

Openingsuren:

Dinsdag tot vrijdag 8:00 doorlopend tot 18:30

Zaterdag 8:00 doorlopend tot 18:00

Zondag 8:00-12:30

Gesloten op zondagnamiddag en maandag

Feestdag zie website

(www.jeroenenanneleen.be)

Volg ons op facebook en Instagram

*Prijzen onderhevig aan wijzigingen en correcties.

Najaar/winter 2020/2021

mailto:Info@jeroenenanneleen.be

