
Graag stellen wij met deze folder enkele nieuwe en bestaande gerechten in de 
kijker om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken tijdens de feestdagen. 

Openingsuren tijdens de eindejaarsperiode
Maandag 21/12 open van 9u00 tot 17u00
Donderdag 24/12 open voor bestellingen

Gesloten van 25/12/2020 tot en met 06/01/2021. 
Op 07/01/2021 zijn we terug open.

Bestellen kan tot zaterdag 19/12/2020.

Den Boergondiër - Culinair hoeveslager

MEERLEDORP 34
2328 Meerle

Tel: 03/315 04 86
Gsm 0479 82 86 91

www.den-boergondier.be
info@den-boergondier.be

FEESTFOLDER

Dessertjes

Stel zelf uw dessertbuffetje samen en kies uit volgende desserts:

Panna Cotta met rode vruchtencoulis
Chocomousse afgewerkt met knapperige chocoladeparels
Tiramisu met speculoos
Tiramisu
Bosvruchtenmousse
Verse rijstpap
Trifl e van chocomousse

Vers vlees (voor de hobbykok)

Gevuld varkenshaasje (feestelijk gehakt)
Varkenskroontje**
Gevulde kipfi let
Gevulde kalkoenfi let
Varkenshaasje pesto in een jasje van spek

Rosbief
Filet Pure
Ribeye
Lamskroon
NIEUW Gerijpt rundsvlees

** Vraag naar ons feestelijke recept, gemakkelijk en overheerlijk.

Koud buffet (vanaf 4 personen) 16,55 €/pp
hespenrolletjes met asperge, gerookte ham met meloen, tomaat-mozzarella, gebakken rosbief, 
gekruid varkensgebraad, gebakken kipfi let, frikandellen met fruit, gevuld eitje, aardappelsla, 
worteltjes, boontjes, koolsla, seizoenspasta, cocktailsaus, mayonaise, zigeunersaus.

Koud en warm buffet (vanaf 4 personen) 22,15 €/pp
hespenrolletjes met asperge, gerookte ham met meloen, tomaat-mozzarella, gerookte zalm, 
gebakken varkenshaasje met champignonsaus (oven klaar), aardappelgratin (oven klaar), 
wintergroentjes met kruidenboter, worteltjes en erwtjes met gestoofde ui (enkel op te warmen), 
gevuld eitje, worteltjes, boontjes, koolsla, seizoenspasta, cocktailsaus, mayonnaise, zigeunersaus. 

Buffet



Om te starten

Groenten

Bereide hoofdgerechten

Fondue - Gourmet - Grill

Hoofdschotel

Aperitiefhapjes/voorgerechten
Kroketjes mini mix per 9 stuks 6,50 €/st
(pulled pork, pens, westmalle kaas)
St.Jacobsschelp met coquilles  8,25 €/st
Scampi in Toscaanse looksaus     7,20 €/pp

Soepen 4,30 €/liter
Tomatenroomsoep met balletjes
Agnes Sorelsoep  (kippencrèmesoep met champignon, kip en hamblokjes)
Aspergesoep
Courgettesoep met kruidenkaas
Groentensoep met balletjes

Warme groenten (keuze uit 2 soorten) 5,15 €/pp 
Wintergroentjes met kruidenboter
Zoet afgebakken witloof
Worteltjes en erwtjes gestoofd met ui
Gebakken Spruitjes met spekjes

Verse groenteschotels
Groenten classic  5,25 €/pp
aardappelsalade, frisse worteltjes, komkommer, tomaat, koolsla, boontjes, sla-
mix, bloemkool, gekookt eitje
Groenten deluxe 5,45 €/pp
aardappelsalade, seizoenpasta, komkommer, frisse worteltjes, tomaat, koolsla, 
boontjes, slamix, bloemkool, gekookt eitje, gemarineerde champignons, ananas 
met kaas (heerlijk warm)

Jachtstoofpotje varken*  5,25 €/pp
Videe of kippenragout*  5,50 €/pp
Stoofpotje van varkenswangetjes met peperkoek*  5,50 €/pp
Tongrolletjes met mosterdsaus*  10,90 €/pp 
Goulash*    4,90 €/pp
Varkenshaasje met saus (aanrader!) 9,35 €/pp
Zalmfilet in preiroomsaus*  10,40 €/pp
Gebraden kipfilet met saus 7,90 €/pp
Gebraden kalkoenfilet met saus 8,20 €/pp
Ovenschotel orloffgebraad met kaassaus 9,50 €/pp
Rundstong met champignonsaus 7,20 €/pp
Varkensgebraad gebakken met saus  7,50 €/pp
Feestelijk Vleesbrood met boschampignons en uiensaus 6,20 €/pp

Sauzen: Champignonsaus - Vleessaus - Pepersaus

*Deze gerechten worden allemaal huisbereid en gepasteuriseerd zodat ze lang houdbaar zijn en 

gemakkelijk op te warmen.

Fondue    7,90 €/pp

Rundsvlees
Kippenvlees
Varkensvlees
Chipolataworst
Gekruid balletje
Spekrolletje met gehakt
Boergondisch balletje

Boergondische Gourmet  9,50 €/pp

Biefstuk extra
Gemarineerde kippenfilet
Mjeelse burger
Saté
Varkensgyros/pita
Beuling
Zalm in papillot

Menu 1 9,90 €/pp
Lamskotelet
Kipfilet
Varkenshaasje
Chipolataworst
Gemarineerde rundssaté
Speklapje

Menu 2 8,50 €/pp 
Biefstuk Extra
Kipfilet
Varkensvlees
Saté
Cordon Bleu
Mjeelse burger
Speklapje

Menu 3 9,50 €/pp
Varkenshaasje
Biefstuk extra
Saté
Mjeelse burger
Grillworstje
Scampibrochette
Gemarineerde kipfilet

Gourmet / steengrill / tafelbarbecue

Stokbrood 1,80 €/st
Houthakkersbrood 3,20 €/st
Pommes duchesse 2,60 €/pp
Gekruide krieltjes 1,80 €/pp
Gratin dauphinois 2,50 €/pp
Verse aardappelkroketten per 10 stuks 2,75 €/10 stuks
Gestoomd appeltje met veenbessen 1,90 €/pp

Bijgerechten


