MEERLEDORP 34
2328 Meerle
Tel: 03/315 04 86
Gsm 0479 82 86 91
www.den-boergondier.be
info@den-boergondier.be

Gourmet / steengrill / fondue / winterbarbecue
FONDUE 			

7,90 €/pp

BOERGONDISCHE GOURMET 			

9,50 €/pp

MENU 2 			

8,75 €/pp

MENU 3 			

9,75 €/pp

WINTERBARBECUE 			

7,25 €/pp

Rundsvlees, kipfilet, varkensvlees, chipolataworstje,
gekruid balletje, spekrolletje met gehakt, boergondisch balletje

Biefstuk extra, gemarineerde kipfilet, Mjeelse burger, saté, pitavlees, beuling, zalmpapillot

Biefstuk extra, kipfilet, varkensvlees, saté, cordon bleu, Mjeelse burger, speklapje

Gemarineerd varkenshaasje omwikkeld met spek, biefstuk extra, saté, Mjeelse burger,
grillworstje, scampibrochette, gemarineerde kipfilet

Slagerij

Traiteur

Barbecue-rokerij

www.den-boergondier.be

Maandag 20/12
open van 9.00 u tot 17.00 u
Vrijdag 24/12
open voor bestellingen
Gesloten van 25/12
tot en met 5/1/2022

Gemarineerde biefstuk extra, Mjeelse burger, boergondisch gestoomd spek, barbecueworstje

Heerlijk in combinatie met de warme of koude groenteschotel!

Dessertjes

(stel zelf uw dessertbuffetje samen )

Panna Cotta met rode vruchtencoulis			
Chocomousse afgewerkt met knapperige chocoladeparels 		
Tiramisu met speculoos			
Tiramisu			
Duo van witte en melkchocolademousse			
Bosvruchtenmousse			
Verse rijstpap			

2,50 €
2,10 €
2,10 €
2,10 €
2,50 €
2,10 €
1,80 €

Wij wensen u prettige feestdagen!

Feestfolder

Aperitiefhapjes / Voorgerechten
Kroketjes mini mix (per 9 st.)

6,50 €

St.Jacobsschelp met coquilles
Vittello tonato op boergondische wijze
Carpaccio van traag gegaarde rosbief

8,25 €/stuk
3,95 €/pp
4,15 €/pp		

Pulled pork, pens, westmalle kaas

Soepen

Bijgerechten voor uw menu 				
Pommes duchesse (2 stuks)
Gekruide krieltjes
Gratin dauphinois
Verse aardappelkroketten (10 stuks)
Gestoomd appeltje met veenbessen
Stokbrood
Houthakkersbrood
Mini broodjes assortiment (10 stuks)

Tomatenroomsoep met balletjes
Agnes sorelsoep

4,50 €/liter
4,75 €/liter

Groentenschotels

Aspergesoep
Courgettesoep met kruidenkaas
Groentesoep met balletjes

4,50 €/liter
4,50 €/liter
4,50 €/liter

Wintergroentjes met kruidenboter, zoet afgebakken witloof,
worteltjes en erwtjes gestoofd met ui

Kippencrèmesoep met champignon, kip en hamblokjes

Deze gerechten worden allemaal huisbereid én gepasteuriseerd
zodat ze lang houdbaar zijn en gemakkelijk op te warmen:
Jachtstoofpotje varken
5,75 €/pp
met champignons, wortel en spek 				

Videe of kippenragout
Stoofpotje van varkenswangetjes

5,50 €/pp
6,50 €/pp		

met peperkoek

Deze gerechten worden allemaal huisbereid
en zijn zeer gemakkelijk op te warmen:
Varkenshaasje met saus (aanrader!)
Gebraden kipfilet met saus
Gebraden kalkoenfilet met saus
Ovenschotel orloffgebraad met kaassaus
Rundstong met champignonsaus
Varkensgebraad gebakken met saus
Vleesbrood met spek en gebakken uitjes
+- 250gr, lekker zowel warm als koud!

Sauzen

Warme groentenschotel
6,50 €/pp
Enkel per 4 personen te bestellen / Kant en klaar, enkel op te warmen

Koude groentenschotel
Enkel per 4 personen te bestellen!

Bereide hoofdgerechten

Tongrolletjes met preiroomsaus
Zalmfilet in preiroomsaus

2,60 €/pp
1,80 €/pp			
2,50€/pp			
2,75€/10st.
1,90 €/pp			
1,80 €/st
3,20 €/st			
4,50 €/10st.

9,35 €/pp
7,90 €/pp
8,20 €/pp
9,50 €/pp
7,20 €/pp
7,50 €/pp 		
5 ,20 €/stuk
10,90 €/pp
10,40 €/pp

Keuze uit: champignonsaus, vleessaus en pepersaus

5,95 €/pp

Aardappelsalade, seizoenpasta, komkommer, frisse worteltjes,
tomaat, koolsla, slamix, gekookt eitje, gemarineerde champignons

Vers vlees (voor de hobbykoks)

Gevuld varkenshaasje (feestelijk gehakt), varkenskroontje,
gevulde kipfilet, gevulde kalkoenfilet, varkenshaasje pesto in een jasje
van spek, rosbief, filet pure, ribeye, lamskroon
Nieuw: gerijpte Côte à l’os

Buffet

KOUD BUFFET
(per 4 personen te bestellen!)

17,95 €pp

KOUD EN WARM BUFFET
(per 4 personen te bestellen!)

23,55 €pp

Hespenrolletje met asperge, gerookte ham met meloen, tomaat-mozzarella,
carpaccio van rosbief, gestoomde zalm, gebakken kipfilet,
frikadellen met krieken, gevuld eitje , aardappelsalade, worteltjes, boontjes,
koolsla, italiaanse pasta, cocktailsaus, mayonaise

Hespenrolletjes met asperge, gerookte ham met meloen, tomaat-mozzarella,
gerookte zalm, gevuld eitje, worteltjes, boontjes, koolsla, italiaanse pasta,
cocktailsaus, mayonaise, gebakken varkenshaasje met champignonsaus (enkel op te warmen) ,
aardappelgratin (ovenklaar), wintergroentjes met kruidenboter,
worteltjes en erwtjes met gestoofde ui (enkel op te warmen)

