
feestelijke gerechtenfeestelijke gerechten

STERSLAGER

CHRISTOPHE & MARLEEN



PRAKTISCH
BESTELLEN VOOR KERSTAVOND & KERSTDAG
Bestellen kan tot en met zaterdag 19 december

OUDEJAARSAVOND & NIEUWJAARDAG
Bestellen kan tot en met zaterdag 26 december

BESTELLEN KAN IN DE WINKEL,  via WEBSHOP sterslagerchristopheenmarleen.be 
of  via email info@sterslagerijchristopheenmarleen.be

Bij iedere folder ontvangt u een bestelformulier, deze kan u ingevuld terugbezorgen in de winkel of via mail doorsturen met de juiste artikel 
nummers. 

Eveneens kan u vanaf dit jaar uw bestelling ook online plaatsen via onze webshop.

Belangrijk! Iedere bestelling is pas bevestigd als u in het bezit bent van een bestelbon, deze wordt door ons meegegeven in de winkel of via 
mail verstuurd wanneer u online besteld. Om het afhalen vlot te laten verlopen, breng dan zeker uw bestelbon mee. 

Om misverstanden te vermijden aanvaarden wij GEEN bestellingen via de telefoon. 

OPENINGSUREN
Woensdag 23 en 30 december is de winkel open van 8.00u tot 12.15u - namiddag gesloten

KERSTAVOND & OUDEJAARSAVOND
De winkel is open op 24 en 31 december van 8.00u tot 12.00u in de namiddag enkel afhaal bestellingen van 14.00u. tot 16.30u.
KERSTDAG & NIEUWJAARDAG
Enkel afhaal van bestellingen van 10.00u tot 11.30u

Feestelijk hapjeFeestelijk hapje
KOUDE HAPJES
• 4001 Blinis gerookte zalm  € 2,45/st 
• 4004 Millefeuille van zalm  € 2,10/st 
• 4008  Tomatenpareltjes met mozarella  € 2,10/st
• 4006 Tapasschotel schotel van het huis  €10,95/p 
 Belegen ham , pancetta ,olijven, kaas, tapassalami, tomatenpareltjes  
 met mozzarella, surimi krabpootjes, bali cocktail saté, tapenade met  
 apero dipper, scampi tempura

• 4007  Knabbel en babbelplank  € 7,50/p
 Plankje gevuld met ambachtelijke huisbereide charcuterie

FIRTUURHAPJES
• 1115   Kip chunks (super lekker )  € 1,15 
• 1116  Kwartel met amandel en bechamel  € 2,00 
• 1118  Scampi tempura  € 1,70
• 1119  Mini kaaskroketjes  € 0,90 
• 1120  Mini garnaalkroketjes  € 1,20

WARME HAPJES
• 1071  Mini pizza  € 0,95 
• 1072 Bladerdeeg hapje met ham – kaas  € 0,95 
• 1073  Bladerdeeg hapje met grijze garnaaltjes  € 1,15
• 1074  Bladerdeeg hapje met zalm  € 1,15 
• 1075   Bruschetta met tomaat en garnalen  € 2,00

Beste klanten ,
Van harte welkom in onze nieuwe folder 2020 – 2021. 
Onze feestelijke folder is in vergelijking met de voorbije jaren iets beperkter. Door de huidige covid-19 maatregelen zullen we genoodzaakt zijn om 
dit jaar de feestdagen door te brengen in onze eigen bubbel. Elk van deze gerechten zullen we dagvers en met liefde klaarmaken om jullie te laten 
genieten tijdens deze donkere periode. Laten we met ons allen samen dit jaar op een positieve noot afsluiten.

TIPS VOOR DE OVEN EN FRITUUR
Verwarm de oven op 200°C

Bak de hapjes ongeveer 8 à 10 min. Op 180 °C
Plaats de hapjes in het midden van de oven

Frituurhapjes in de frituurpan
Frituren op 190 °C

Hapjes afbakken tot ze een mooie goud /bruine kleur hebben



VoorgerechtenVoorgerechten
KOUD
• 4011  Runds-Pastrami met krokante groentjes en pijnboompitten  € 9,00/p  
• 4012   Steak tartaar “Maison”  € 9,00/p 
• 4013   Cocktail van garnalen ondersteunt met frisse groenten garnituur  € 10,25/P

WARM
• 4017  Vispannetje van het huis  € 10,50/p
• 4018   Kabeljauwhaasje in witte wijnsaus van de chef  € 10,50/p 
• 4019   Scampi van de chef  € 10,50/p
• 4020  Zalmfilet met dragon – hollandaisesaus  € 10,50/p
• 4021   Huisbereide kaaskroketten  € 1,60/st
• 4022  Huisbereide garnaalkroketten  € 3,30/st 

SoepenSoepen
• 4023 Tomatensoep  € 3,60/l 
• 4024 Tomatensoep met balletjes  € 4,00/l 
• 4025 Broccoli-witloofsoep met parels van broccoli  € 4,20/l 
• 4026  Belgische witloofsoep € 4,40/l
• 4029 Aspergesoep met zalmsnippers en bieslook  € 5,25/l 

HoofdgerechtenHoofdgerechten  

Wij voorzien ruime porties. Al onze hoofdgerechten zijn zonder aardappel- & groenten bereiding. 
U kan deze zelf kiezen uit ons assortimenten groenten & aardappelen. 

VIS
• 4031  Vispan van het huis  € 19,25/p 
• 4032  Zalmfilet in dragon-hollandaise saus  € 19,25/p
• 4033 Kabeljauwhaasje in witte wijnsaus van de chef  € 19,25/p 
• 4034  Scampi van de chef  € 19,25/p

VLEES
• 4035  Gemarineerd varkenshaasje in Forestièresaus  € 9,50/p 
• 4036 Kalkoen orlofgebraad in tuinkruidensaus  € 9,00/p
• 4038  Gevulde kalkoenfilet in zachte portosausje  € 9,95 /p
• 4039  Kalkoenfilet in roze pepersaus  € 9,50/p
• 4040 Kalkoentournedos in jagersaus  € 9,00/p 
• 4041  Parelhoenfilet in appel cider sausje  € 11,50/p
• 4044  Varkenswangetjes van de chef  € 12,25/ p 

TIPS VOOR DE OVEN
HOOFDGERECHTEN 
Verwarm de oven voor op 200°c. 

Afgedekt laten met de aluminiumfolie, 

45 à 50 min. op 170°C.

Wanneer uw oven vol beladen

 is kan het opwarmen 5 à 10 min. 

langer duren. 

IEDER KENT ZIJN OVEN HET BEST

TIPS VOOR DE OVEN
VOORGERECHTEN 

Afgedekt laten met aluminiumfolie, 

20 à 25 min. Op 180°c. 

Wanneer uw oven vol beladen 

is kan het opwarmen 5 à 10 min. 

langer duren. 

IEDER KENT ZIJN OVEN HET BEST



BijgerechtenBijgerechten
GROENTENSCHOTEL GEMENGD 
• 4046   Boontjes met spek, jonge worteltjes,  € 6,00/p
  witloofstronkjes
• 4047  Boontjes met spek , erwtjes en worteltjes,  € 6,00/p
  spruitjes  
• 4048        Gratin van wintergroenten  € 6,00/p              

KOUDE GROENTJES
• 4052   Wortel, sla, boontjes,   € 6,20/p
  broccoli-bloemkoolsalade ,huissalade
 • 4053  Geblancheerde champignons  € 0,75/p
  (bij gourmet en steengrill)

GROETENSCHOTEL BIJ TEPPAN YAKI
• 4054   Jonge worteltjes, witloofstronkjes,  € 7,00/P
  boontjes met spek, groenten gratin

AARDAPPELGERECHTEN
• 4055   Verse aardappelkroketjes  € 0,30/st 
• 4056  Mini aardappelkroketjes  € 0,20/st
• 4058   Aardappelpuree natuur  € 7,00/kg
• 4061   Aardappelgratin  € 7,50/kg
• 4063  Voorgebakken frieten  € 2,50/kg
• 4064   Koud bereide aardappelen  € 7,50/kg 

     
         

 

MENU’S KUNNEN NIET GEWIJZIGD WORDEN

4090 - FeestmenuFeestmenu

KERSTAVOND EN KERSTDAG

Aperitiefhapjes (4 stuks)  
•

Broccoli-Witloofsoep met parels van broccoli
• 

Vispannetje van het huis
•

Gevulde kalkoenfilet met een zacht portosausje

Warme groenten garnituur en 

mini aardappelkroketjes of aardappelgratin

€ 38,85/p

4089 - KindermenuKindermenu  

Aperitiefhapjes (2 stuks)
•

Tomatensoep met balletjes
•

Ham kroket
•

Kalkoentournedos in tuinkruidensaus
appelmoes en kroketjes

€ 9,75/p

4091 - FeestmenuFeestmenu   

OUDEJAARSAVOND EN NIEUWJAARDAG

Aperitiefhapjes  (4 stuks)  
•

Belgische witloofsoep
• 

Kabeljauwhaasje in witte wijnsaus van de chef
• 

Parelhoenfilet in appel cider saus

Warme groenten garnituur en 

mini aardappelkroketjes of aardappelgratin

€ 38,85/p



Koude buffetten - onze specialiteitKoude buffetten - onze specialiteit
VERZORGDE SCHOTELS TIJDENS HET JAAR VANAF 6 PERSONEN. 
DE SCHOTELS ZIJ VERGEZELD VAN EEN RUIM ASSORTIMENT KOUDE GROENTJES EN SAUSJES. 
KOUDE BEREIDE AARDAPPELEN EN VERSE FRIETJES KAN JE ER BIJ BESTELLEN 

TIJDENS DE EINDEJAARSPERIODE VAN 19 /12 TOT 22 /01 IS ER KEUZE TUSSEN HET FEESTBUFFET OF VLEESBUFFET

4074    FEESTBUFFET  € 25.95/p
  Hespenrolletjes van de chef, salami, opgevulde kipfilet, nootjes van varkenshaas, belegen ham, 
  stukje paté, gebakken rosbief, garnaalglaasje, 1 stukje gepocheerde zalm, brochette van scampi, gerookte forelfilet, 
  eitje met krab van het huis, perzik met tonijn, groentjes, fruit
  Alles wordt vergezeld van koude groentjes, fruit, mayonaise, cocktailsaus, tartare

4076   VLEESBUFFET  € 13.95/P
  Hespenrolletjes van de chef, salami, opgevulde kipfilet, nootje van varkenshaas, belegen ham, 
  gebraden rosbief, stukje paté, eitje met krab van het huis, perzik met tonijn, garnaalglaasje 
  Alles wordt vergezeld van koude groentjes, fruit, mayonaise, cocktailsaus, tartare

BUFFETTEN TIJDENS HET JAAR

4075  KOUDE SCHOTEL  € 12.50/p
  Een schotel met 8 fijne vleeswaren, koude groentjes en mayonaise 

4077  STERBUFFET VLEES EN ZALM  € 18.95/P
  Hespenrolletjes van de chef, salami, gevulde gebakken kipfilet, nootje van varkenshaas, meloenboutje met belegen ham, 
  garnaalglaasje, 1 stukje gepocheerde zalm, gevuld eitje, gevuld perzik met tonijn
  Alles wordt vergezeld van koude groentjes, fruit, mayonaise, cocktailsaus, tartare

4078  STERBUFFET SPECIAAL VLEES EN VIS  € 24.75/p
  Hespenrolletjes van de chef, salami, opgevulde kipfilet, nootje van varkenshaas, meloenboutje met belegen ham, 
  garnaalglaasje, 1 stukje gepocheerde zalm, brochette van scampi, gerookte forelfilet gerookte zalm, gevuld eitje, 
  gevuld perzik met tonijn. Alles wordt vergezeld van koude groentjes, fruit, mayonaise, cocktailsaus, tartare

4079  VLEESWARENSCHOTEL  € 9.97/p
  Een schotel van de fijnste charcuterie en bijpassende garnituur

4080   BREUGHELSCHOTEL (VERKRIJGBAAR VANAF 4 P.)  € 13.50/p
  Ruim assortiment uit onze huisbereide ambachtelijke producten gerookte en gekookte ham, bloedworst, 
  droge worst, vleesbrood, hoofdvlees, ouderwetse paté, ovenspek, witte worst, jonge kaas 
  Koude groentjes , koude bereide aardappelen of aardappelgratin



Fun cookingFun cooking
4065   TEPPAN YAKI  € 16.95/p
  Gebruik de speciale bakplaat en geniet van onze fijnproeversschotel!
  Deze Japanse bakwijze maakt geen gebruik van vetten en olie.
  7 soorten vlees, 3 soorten vis 
  2 soorten vlees sausjes , 1 soort vis sausje

4066   GOURMET GEVARIEERD  € 8.65/p
  10 stukjes vlees
  2 soorten sausen

4067  GOURMET SPECIAAL  € 15.95/p
  Eendenborst, rundsvlees, hert, kalf, parelhoenfilet, 
  geitenkaas met spek, kalkoen, varkenshaas
  3 soorten sausen

4068   STEENGRILL  € 13.50/p
  8 stukjes vlees
  2 soorten sausen

4069    KINDER GOURMET  € 6.00/p
  5 stukjes vlees
  2 soorten sausen

4070    GEVARIEERDE FONDUE  € 9.00/p
  3 soorten vlees
  3 verschillende soorten fondue balletjes, chipolata
  2 soorten sausen

4071  FONDUE SPECIAAL  € 13.50/p
  Kip, kalkoen, varken, rund, kalf
  2 soorten sausen

4072  KINDERFONDUE  € 5,,00/p 
  Gehakt balletjes, worstje, gekruide kalkoenblokjes
  2 soorten sausjes
  

 

VerrassingsbroodjesVerrassingsbroodjes
KLASSIEK
4081   8 broodjes met beleg zonder groentjes, € 8,00/p (8 st)  
  witte en bruine broodjes  
4082   broodjes per/stuk zonder groentjes   € 1,00/st 

DE LUXE
4083  8 broodjes met beleg met groentjes, € 9,60/p (8st)  
  witte en bruine broodjes
4084  broodjes per/stuk met groentjes  € 1,20/st

Al onze broodjes zijn belegd met onze huisbereide salades en 
charcuterie zoals krabsalade, gekookte hesp, preparé, jonge kaas, 
vleessalade, zalmsalade, eigenbereide kippewit

4085  KAASPLANK (vanaf 4 personen)  € 13.50 /p 
 Wij stellen voor u een heerlijk, gevarieerd kaasassortiment    
 samen, vergezeld met vers fruit en andere lekkernijen. 

Voor de hobbykokVoor de hobbykok
Ga je graag zelf aan de slag in jouw keuken, dan hebben wij voor 
u het uitgelezen assortiment vers vlees:

VLEESASSORTIMENT
Ons specialiteit van de chef het STERGEBRAAD
Rosbief, côte à l’os, filet pur, extra chateaubriand, verse rund-
stong, varkensgebraad van Duroc D’olive, geladeerd gebraad, 
ardeensgebraad, orloffgebraad, varkenshaasje, 
gevuld varkenshaasje, kalkoengebraad, kalkoen orloffgebraad, 
eendenborstfilet, parelhoenfilet

Assortiment van wild enkel verkrijgbaar op bestelling; 5 dagen 
voordien te bestellen
Fazant, hertenkalffilet, reebokfilet, hazenrug, enz..

SAUSEN WARM - Wij rekenen een 85 gr saus/per pers.
4093  Archiducsaus
4094 Pepersaus
4095 Zacht Portosausje
4096  Roze pepersaus   

4097  Tuinrkuidensaus
4098 Jagersaus
4099 Forestièresaus     
4100 Saus van de chef (warm)

SAUZEN KOUD - Wij rekenen een 30 gr saus / per pers.
4103 Mayonaise
4104 Tartare
4105 Cocktailsaus
4106 Saus van de chef (koud) 

U KUNT HIERBIJ DE KOUDE GROENTEN BESTELLEN
Bij gourmet , steengrill

U KUNT HIERBIJ DE WARME GROENTEN BESTELLEN
Bij teppan yaki de warme groenten schotel bestellen

KOUDE BEREIDE AARDAPPELEN, AARDAPPELGRATIN,
VERSE VOORGEBAKKEN FRIETEN

HUUR TOESTEL   € 5,00 / ST
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Meulebekesteenweg 3 - 8720 Dentergem - T. 051 63 59 86 -  info@sterslagerijchristopheenmarleen.be

MET UW BUBBEL TIJDENS DE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2021 GEWENST !!!

STERSLAGER CHRISTOPHE & MARLEEN & TEAM

LEEGGOED
Wij leveren al onze producten netjes en verzorgd! Hiervoor zijn wij genoodzaakt
een borg te vragen. Deze borg ontvang u terug bij afleveren van de schotels in goede staat. 
Terugbrengen leeggoed van KERST enkel op maandag 28/12 en dinsdag 29/12 en van OUDEJAAR enkel 
vanaf maandag 04/01 tot en met donderdag 07/01

Beste klanten bewaar deze folder ! De prijzen op deze folder vervangen alle voorgaande.
Onze folder is geldig tot 5 december 2021

Al onze gerechten zijn het hele jaar verkrijgbaar , wildgerechten zijn wel enkel in het seizoen te verkrijgen 
op bestelling
Tijdens het jaar zijn buffetten en Teppan yaki verkrijgbaar vanaf 6 personen

 
 

 Beste klanten , 
Van harte welkom in onze nieuwe folder 2020 – 2021 
Onze feestelijke folder is  In tegenstelling van de voorbije jaren  
zijn wij dit jaar genoodzaakt onze folder te beperken 
Door de huidige covid-19 maatregelen is het best zoveel mogelijk met onze eigen 
bubbel te werken 
De feestelijke gerechten zullen we met liefde en kwaliteitsvol klaarmaken dat je Kun 
van genieten 
 

 MET UW BUBBEL TIJDENS DE FEESTDAGEN 
  EN EEN GEZOND 2021 GEWENST   !!! 
STERSLAGER CHRISTOPHE & MARLEEN & TEAM 
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