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2014 - 2015
Fondueschotel: 12,50 €/p.p.
- Kipfiletblokjes
- Gemarineerde kalkoenblokjes
- Mini-fondueworstjes
- Spek-gehaktballetjes
- Steakblokjes
- Varkenshaasje
- Gepaneerde scampi’s

Gourmetschotel:

14,50 €/p.p.

- Kippenschnitzel
- Gemarineerde kalkoenlapjes
- Mini-gourmetworstjes
- Mini-burgers van kip
- Steaklapjes
- Varkenshaasje
- Gepaneerde scampi’s

Garnituren:
-

Mini-boerenpistolets + botercups: (5 st./p.p.): 2,80 €/p.p.
Feestelijke groenteschotel: 4,95 €/p.p.
Aardappelsalade: 1,90 €/p.p.
Assortiment 4 sauzen: (mayonaise, tartaar, cocktail, curry) : 2,10 €/p.p.
Fondue-olie: 8,95 €/st.
Kruidenboter: 2,50 €/st. ( 125gr )
Raclette kaas: 2,10 €/ 100gr.

Feestbuffet “Deluxe” 29,45 €/p.p.
In ons feestbuffet zijn steeds zorgvuldig geselecteerde groentjes inbegrepen, afgewerkt met verse
vruchten. Aardappelsalade, 3 dipsausjes en 5 mini-boerenpistolets p.p. zijn tevens inbegrepen.

- Tomatenkorfje met Noordzeegarnalen
- Gebraden rosbief
- Gevulde perzik met tonijn
- Meloen met gandaham
- Gebraden kalkoenrollade

- Hamhoorntje met asperges

KAASBUFFET: 10,95 €/p.p.

FEESTSOEPEN

Gegarneerde kaasschotel met
verse vruchten & noten.

- Tomatenroomsoep 4,50 €/kg.
- Hagelandse witloofroomsoep 4,50 €/kg.
- Kreeftensoep: 9,85 €/kg.

CHARCUTERIEBUFFET: 9,95 €/p.p.
Gegarneerde vleesschotel met
fijne vleeswaren.

APERITIEFHAPJES
- Huisbereide ovenhapjes: 19,95€/20st.

Bij beide buffetten kan men mini-pistolets en
botercups bijbestellen.
5 mini-pistolets + botercups: 2,80 €/st.

- Koude tapasschotel: 19,95 €/ 5pers.
(ansjovis, zongedroogde tomaten,
olijven, gandaham, chorizo)

VERRASSINGSBROOD

- Breugelschotel: 17,95 €/ 5pers.
(kaasblokjes, salamiblokjes, gehaktballetjes,
kipfrietjes, apero van kip)

Gevuld met mini-pistoletjes:
- Classic 42,50 €/5pers.
- Luxe 65,00 €/5pers.

Exotisch wild (vanaf 1 kg.)
- Kangoeroe: striploinfilet: 19,45 €/kg

AARDAPPELGARNITUREN

- Krokodil staartfilet: 46,45 €/kg

- Aardappelkroketjes: 0,22 €/st.
- Bakpatatjes: 5,50 €/kg.
- Aardappelpuree: 2,50 €/p.p.
- Aardappelgratin Dauphinois: 3,50 €/p.p.

VERS WILD ( dagprijzen )

VLEESSPECIALITEITEN

- Bosduivenfilets met vel.
- Wilde eendenfilets met vel.
- Wild konijn gekuist.
- Reefilets .
- Reegebraad bil ontbeend.
- Hertensteak.
- Hertenfilets.
- Hertengebraad.
- Hertenkroontjes.
- Everzwijnfilets.
- Everzwijngebraad.
- Everzwijnhaasje.
- Everzwijnsteak.
- Everzwijn tournedos.
- Fazant filets met vel.
- Hazen filets.

- Gebraden kippen: 6,95 €/st.

- Zebrafilet: 54,65 €/kg.

- Trio van wildpate’ 8,10 €/p.p.
-

( afgewerkt met duo van konfijt )

- Gebraden varkensribben: 15,95 €/kg.
- Gebraden kipfilets: 14,95 €/kg. (vleessaus)
- Gebraden kipfilets: 15,95 €/kg.
-

( zonder vleessaus )

-

( zonder saus )

-

( vleessaus )

-

( champignonsaus of pepersaus )

-

( saus naar keuze)

-

( kippengehakt, porto, champignons )

-

( vleessaus )

- Gebraden kalkoenrollade: 19,45 €/kg.
- Gebraden kalkoenrollade: 17,45€/kg.
- Gebraden kalkoenrollade: 18,45 €/kg.
- Gevulde kalkoenrollade: 21,95 €/kg.
- Gevulde kalkoen : 22,95 €/kg.
- Gebraden parelhoen: 14,85 €/st.
- Gebraden parelhoenfilets: 31,95 €/kg.
- Gegrild varkenshaasje: 25,95€/kg.
- ( vleessaus )

- Gegrild varkenshaasje: 20,75€/kg.
-

Voor info over ander wild, wildpate of
prijzen contacteer ons !

( champignon-peper saus )

Al ons vlees is ook vers verkrijgbaar !

VOORGERECHTJES

SAUZEN

OM TE FRITUREN
- Garnaalkroketjes: 2,60 €/st.
- Kaaskroketjes: 1,40 €/st.
- Breydelhamkroketjes: 2,50 €/st.

VOOR DE (MICROGOLF)OVEN
- Videevulling van kip: 11,95 €/kg.

-

Champignonroomsaus: 11,50 €/kg.
Provençaalse saus: 10,20 €/kg.
Peperroomsaus: 11,50 €/kg.
Verse vruchtensaus: 14,95 €/kg.
Zoet-zure saus: 8,95 €/kg.
Champignon – peperroom: 12,50 €/kg.

BEREIDE GERECHTEN

- Visserspannetje: 25,90 €/kg.

Desserts

-

- Dessertwaaier: 4,95 €/p.p.

- Stoofpotje van everzwijn 36,40 €/kg.

VOOR DE OVEN
- Gegratineerde neptunusschelp: 6,95 €/st.
- Krabgratin in eigen schelp: 6,85 €/st.

Videevulling van kip: 11, 95 €/kg.
Rundstong in madeirasaus: 18,95 €/kg.
Konijnenbillen in biersaus: 21,95 €/kg.
Kippenreepjes in roze pepersaus: 15,75€/kg.
Stoofpotje van kalkoen: 18,10 €/kg.
Frikandellen met krieken: 13,50 €/kg.
Varkenswangetjes: 24,85 €/kg.
(met brunoise van peer )

(trio van chocomousse, advocaattiramisu, koninginnenrijst)

- Chocomousse: 1,80 €/st.

- Advocaattiramisu: 2,50 €/st.
- Koninginnenrijst:2,80€/st. (met verse vruchten)
- Saffraanrijstpap: 1,80 €/st.

- Kaasschotel 8,75 €/p.p. (150gr. p.p.)
- Kerststronk: 3,25 €/p.p.

VISSPECIALITEITEN
-

Tongrolletjes in kreeftensaus: 28,45 €/kg.
Scampi’s in duivelsaus: 26,85 €/kg.
Tongrolletjes Oostendse wijze: 25,85 €/kg.
vispannetje: 25,90 €/kg.
Nieuwpoortse visvidee: 23,65 €/kg.

Aangepaste openingsuren:
Zaterdag 20/12 & 27/12: van 7u30 tot 16u
Zondag 21/12 & 28/12: van 7u30 tot 13u
Maandag 22/12 & 29/12: van 8u30 tot 18u
Dinsdag 23/12 & 30/12: van 8u30 tot 18u
Woensdag 24/12 & 31/12: van 8u30 tot 16u
Donderdag 25/12: 8u30 tot 13u
Vrijdag 26/12 & 02/01: GESLOTEN
donderdag 1 januari 2015: ENKEL open voor BESTELLINGEN af te halen van 11u tot 13u.
Vanaf zaterdag 3 januari gelden de normale openingsuren terug.

Vraag ook naar onze brood- en banketfolder.
Deze folder is het ganse jaar geldig.
Het kiekenhoek-team wenst u smakelijke feestdagen!

ONTBIJT AAN HUIS …
EEN LEUKE VERRASSING VOOR ELKE GELEGENHEID
Op zoek naar een leuk cadeau of een originele attentie,
een ontbijt aan huis is een uitstekende manier om
je geliefde, familie, vrienden, zakenrelaties, collega’s en werknemers
voor elke gelegenheid op een aangename manier te verrassen.
Ontbijtcentrale bezorgd ook ontbijt op Kerstdag & Nieuwjaarsdag.
Dus alle dagen uitgezonderd maandag & dinsdag ontbijtbezorging vanaf 07u00.
ONTBIJT “LUXE”:
Ontbijtkoeken:
Ontbijtgranen:
Broodjes:
Charcuterie:
Kaas:
Salades:
Drank:
Diverse:
Prijs voor 2 pers.

muffins, cookies
cornflakes
croissants, mini pistoletjes, mini sandwiches
kipfilet, Provençaalse koek, bieslookworst, filet de saks, salami
Maredsous, Franse brie, babybel
kip curry, krabsla, preparé
cava 75 cl., fruitsap
pannenkoeken met candysiroop & -suiker, yoghurt, chocolade,
confituur, speculoospasta, boter, choco
77,00 euro

VERRASSINGSBROOD
Een verrassingsbrood is verkrijgbaar
vanaf 5 pers.
CLASSIC: (5 mini broodjes per pers.)
“rond” 8,50 euro/ pp
“schildpad” 9,00 euro/pp
“krokodil” 9,00 euro/pp
Belegd met:
- Maredsous & boter
- hesp & boter
- krabsla
- kip curry
- preparé

LUXE: (6 mini broodjes per pers.)
“rond” 13,00 euro/pp
“schildpad” 13,50 euro/pp
“krokodil” 13,50 euro/pp
Belegd met:
- Brie met pesto & zongedroogde tomaat
- gandaham met pesto & mozzarella
- gerookte zalm & dille
- krabsla
- Maredsous & boter
- preparé & augurk

www.ontbijtcentrale.be – ontbijtcentrale@telenet.be –
0498/56.31.66

