
  STERSLAGER  
Christophe & Marleen 
feestelijke gerechten



Beste klanten,

Van harte welkom in onze feestelijke folder 2022 - 2023. Deze feestelijke gerechten zullen 
we dagvers en met liefde klaarmaken om je te laten genieten tijdens de feestdagen.

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

OUDEJAARSAVOND & NIEUWJAARDAG
Bestellen kan tot en met maandag 26 december.
Bestellen kan in de winkel met het ingevulde bestelformulier, via de webshop 
sterslagerchristopheenmarleen.be of via email info@sterslagerchristopheenmarleen.be.

Bij ieder folder is er een bestelformulier aanwezig om in te vullen of op de webshop.
Gelieve het ingevulde bestelformulier af te geven in de winkel, door te geven via de 
webshop of via email.

Om alles vlot te laten verlopen krijgt elke klant bij een bestelling een bestelbon, gelieve de 
bestelbon mee te brengen bij het afhalen van je bestelling.

Tijdens de feestdagen worden geen bestelling via telefoon aanvaard, dit om misverstanden 
te vermijden.

LEEGGOED
Wij leveren al onze producten netjes en verzorgd! Hiervoor zijn wij genoodzaakt een borg te 
vragen. Deze borg ontvangt u terug bij afleveren van de schotels in goede staat.

Terugbrengen leeggoed van KERST enkel op dinsdag 27/12 en woensdag 28/12, van 
OUDEJAAR enkel vanaf dinsdag 03/01 tot en met dinsdag 10/01.

Beste klanten deze feestfolder is onze eindejaarsfolder. Onze Eindejaarsfolder is geldig  
tot en met 31 januari 2023.

FEESTELIJK HAPJE
KOUDE HAPJES
4001  Blinis gerookte zalm € 2,55/st
4002  Millefeuille van zalm € 2,25/st
4003  Tataki tonijnfilet gegrild  € 2,50/st
4004  Tataki zalmfilet  € 2,50/st
4005  Ganzenlever balletje € 1,20/st 
4006  Tapasschotelplank van het huis € 12,45/pp
  Belegen ham, pancetta, olijven, kaas, tapassalami, kaasstengels 
  honingtomaatjes, dippers , tataki van tonijn , scampibrochette
4007  Slagersplank (assortiment kan variëren) € 8,50/pp
  Rijkelijk gevulde plank met huisbereide specialiteiten zoals bacon, pastrami,  
  droge worstjes, paté, zelfbereide rauwe ham 
 
  WARME HAPJES
1070  Mini pizza € 1,10/st
1071  Mini worstenbroodjes € 1,20/st
1072  Apero’s € 1,20/st
1073  Bruschetta € 2,50/st
1074  Warme tapasschotel € 8,75/pp
  Apero’s, worstenbroodje, grillworst, witte pens, hoevespek, bruschetta, mini pizza

FRITUUR HAPJES
1117  Kwartel met amandel en bechamel € 2,00/st
1118  Scampi tempura € 1,95/st
1119  Scampi twister € 1,95/st
1120  Crunchy zalm € 2,00/st

TIPS VOOR DE OVEN  
EN FRITUUR
Verwarm de oven voor 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.



VOORGERECHTEN
KOUD
4010  Rundstartaar “Maison”  € 9,95/pp 
4011  Rundscarpaccio van de chef € 9,95/pp
4012  Tataki van zalmfilet  € 10,75/pp
4013  Tataki van tonijnfilet gegrild  € 10,75/pp

WARM
4016  Bretoens vispannetje  € 11,50/pp 
4017  Visserspotje met prei en coquille € 11,50/pp
4018  Visschelp royale  € 11,50/pp
4019  Scampi van de chef  € 12,30/pp

SOEPEN
839  Tomatensoep € 4,00/l
840  Tomatensoep met balletjes € 4,80/l
844  Belgische witloofsoep € 5,30/l
845  Aspergesoep € 6,50/l 
  met zalmsnippers en bieslook
846  Bretoense vissoep € 8,00/l
848  Kervelsoep € 5,00/l

HOOFDGERECHTEN
Wij voorzien ruime porties. Al onze hoofdgerechten zijn 
zonder aardappel- en groentenbereiding.
U kan deze zelf kiezen uit ons assortiment groenten- en 
aardappelbereidingen

VIS
4150  Bretoens vispannetje € 19,55/pp
4151  Visserstoofpotje  € 19,55/pp 
  met prei en couquilles
4152  Scampi van de chef  € 19,55/pp

VLEES
4155  Varkenshaasje € 11,30/pp 
  in bourguignonnesaus
4156  Kalkoen orloffgebraad van de chef € 10,75/pp
4157  Kalkoenpavé Mignon € 10,75/pp 
  met jagersaus
4158  Kalkoennootjes € 10,75/pp 
  met een zachte portosaus
4159  Kalkoenfilet in champignonsausje € 10,75/pp
4160  Opgevuld kalkoenfiletgebraad € 11,25/pp 
  met appel-blueberry
4161  Parelhoenfilet grand veneur € 12,85/pp
4162  Varkenswangetjes van de chef € 12,60/pp

TIPS VOOR DE OVEN HOOFDGERECHTEN
Verwarm de oven voor op 200°C.
Afgedekt laten met de alluminiumfolie.
50 à 55 min op 180°C.
Wanneer uw oven vol beladen is kan het opwarmen 5 à 
10 min langer duren.
IEDEREEN KENT ZIJN OVEN HET BEST

TIPS VOOR DE OVEN VOORGERECHTEN
Verwarm de oven voor op 200°C.
Afgedekt laten met de alluminiumfolie.
20 à 25 min op 180°C.
Wanneer uw oven vol beladen is kan het opwarmen 5 à 
10 min langer duren.
IEDEREEN KENT ZIJN OVEN HET BEST



BIJGERECHTEN

GROENTENSCHOTEL GEMENGD
4046  Boontjes met spek, jonge € 7,80/pp 
  worteltjes, witloofstronkjes
4047  Boontjes met spek, erwtjes en € 7,80/pp 
  worteltjes, spruitjes
4048  Bloemkool-broccoligratin € 8,00/pp

KOUDE GROENTJES
4052  Wortel, sla, boontjes,  € 7,50/pp 
  broccoli-bloemkoolsalade, tomaatjes
4053  Geblancheerde champignons € 1,10/pp 
  (bij gourmet en steengrill)

GROETENSCHOTEL BIJ TEPPANYAKI
4054  Jonge worteltjes, witloofstronkjes,  € 8,50/pp 
  boontjes met spek, bloemkool-broccoligratin,  
  geblancheerde champignons

AARDAPPELGERECHTEN
4055  Verse aardappelkroketjes € 6,40/st 
  verpakt per 20 stuks
4056  Mini aardappelkroketjes € 0,20/st
4058  Aardappelpuree natuur € 9,50/kg
4061  Aardappelgratin € 9,50/kg
4062  Voorgebakken frieten € 2,50/kg
4063  Koud bereide aardappelen € 9,00/kg

FUN COOKING
4065  Teppanyaki € 18,00/pp 
  7 soorten vlees, 3 soorten vis, 2 soorten vleessausjes, 1 soort vissausje 
  Gebruik de speciale bakplaat en geniet van onze fijnproeversschotel.  
  Deze Japanse bakwijze maakt geen gebruik van vetten en olie.
4066  Gourmet gevarieerd  € 9,20 /pp 
  10 stukjes vlees, 2 soorten sausjes
4067  Gourmet speciaal € 16,95 /pp 
  Eendenborst, rundsvlees, hert, kalf, parelhoenfilet, geitenkaas met spek,  
  kalkoen, varkenshaas, 3 soorten sausjes
4068  Steengrill € 15,00/pp 
  8 stukjes vlees, 2 soorten sausjes
4069  Kindergourmet € 7,00/pp 
  5 stukjes vlees, 2 soorten sausjes
4070  Gevarieerde fondue € 9,80/pp 
  3 soorten vlees, 3 verschillende soorten fondueballetjes, chipolata, 
  2 soorten sausjes
4071  Fondue speciaal € 14,80/pp 
  Kip, kalkoen, varken, rund, kalf, 2 soorten sausjes 
4072  Kinderfondue € 6,00/pp 
  Gehakt balletjes, worstje, gekruide kalkoenblokjes, 2 soorten sausjes 
  Huur toestel € 5,00/st

U kunt hierbij de koude groenten bestellen: gourmet, steengrill
U kunt hierbij de warme groenten bestellen: teppanyaki

4073  Sterslager steak box met koude groentjes € 19,95 
  Te bakken op een teppanyakiplaat of grillplaat, en je moet geen uren  
  meer in de keuken staan.
  Onze Sterslagers steak box maak je samen met je gasten klaar aan  de tafel.  
  Zeer eenvoudig, maar supper lekker!!! 2 steaks per persoon en een assortiment  
  van koude groentjes, 2 warme sausjes en een huisbereide tartaar. Keuze uit  
  frietjes of aardappelgratin.
4074  Sterslager gemarineerde varkens côte à l’os box met warme groentjes € 19,95 
  Te bakken op een teppanyakiplaat of grillplaat, en je moet geen uren  
  meer in de keuken staan.
  Onze sterslagers varkens côte à l’os box maak je samen met je gasten klaar  
  aan de tafel. Zeer eenvoudig, maar supper lekker!!! 1 côte à l’os per persoon  
  en een assortiment van warme groentjes, 1 warm sausje en een keuze uit  
  aardappelgratin of mini aardappelkroketjes.

NIEUW

NIEUW



ONS EINDEJAARSBUFFET
De schotels zij vergezeld van een ruim assortiment koude 
groentjes en sausjes.
Koude bereide aardappelen en verse frietjes kan je erbij 
bestellen.

4080  Feestbuffet € 28,85/pp 
  Hespenrolletjes van de chef, salami, gebakken  
  gevulde kipfilet, nootjes van varkenshaas,  
  belegen ham, stukje paté, gebakken rosbief,  
  garnaalglaasje, 1 stukje gepocheerde zalm,  
  brochette van scampi, gerookte forelfilet,  
  gegrilde tonijnfilet, eitje met krab van het huis,  
  perzik met tonijn, groentjes, fruit, mayonaise,  
  cocktailsaus en tartaar
4076  Vleesbuffet € 16,75/pp 
  Hespenrolletjes van de chef, salami, gebakken  
  gevulde 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, mayonaise en tartaar

KAASPLANK
Wij stellen voor u een heerlijk, gevarieerd kaasassortiment 
samen. Vergezeld van vers seizoensfruit en andere 
lekkernijen.

4085  Kaasassortiment (vanaf 4 pers.) € 13,75/pp 

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

KLASSIEK
4081  8 broodjes met beleg en zonder groentjes € 9,20/pp 
  witte en bruine broodjes
4082  Broodjes per stuk met beleg en zonder groentjes € 1,15/st 
  witte en bruine broodjes
 
DELUXE
4083  8 broodjes met beleg en groentjes € 10,80/pp 
  witte en bruine broodjes
4084  Broodjes per stuk met beleg € 1,35/st 
  en groentjes 
  witte en bruine broodjes
 



VOOR DE HOBBYKOK
Ga je graag zelf aan de slag in jouw keuken, dan hebben wij voor u het uitgelezen assortiment 
vers vlees.

VLEESASSORTIMENT
 – Rosbief 
 – Côte à l’os 
 – Filet pur
 – Extra Chateaubriand
 – Verse Rundstong
 – Geladeerd gebraad 
 – Ardeens gebraad 
 – Orloffgebraad
 – Duivels gebraad 
 – Gemarineerde varkens côte à l’os 
 – Varkenshaasje 
 – Varkenshaasje Rozemarijn  
 – Gevuld varkenshaasje 
 – Kalkoengebraad
 – Eendenborstfilet  
 – Parelhoenfilet

Assortiment van wild enkel verkrijgbaar op bestelling,  
6 dagen voordien te bestellen.

Fazant, hertenkalffilet, reebokfilet, hazenrug, enz..

SAUZEN
WARM
Wij rekenen een 90 gr saus per persoon

4093  Archiducsaus
4094  Peperroomsaus
4095  Zachte portosaus
4096  Champignonsaus
4097  Jagersaus
4098  Bourguignonnesaus
4099  Grand veneursaus
4100  Saus van de chef

KOUD
Wij rekenen een 35 gr saus per persoon

4103  Mayonaise
4104  Huisbereide tartaar
4105  Cocktailsaus
4106  Saus van de chef



pedaal.be

GEGEVENS
Meulebekesteenweg 3, 8720 Dentergem

Tel. 051 63 59 86

www.sterslagerchristopheenmarleen.be 
Info@sterslagerchristopheenmarleen.be 

OPENINGSUREN
KERSTAVOND & OUDEJAARSAVOND

De winkel is op 24 en 31 december open van 8.30 u tot 12.00 u
ook afhalen van bestelligen vers vlees en chacuterie

Van 14.00 u tot 16.00 u bestelde traiteurgerechten

KERSTSTDAG & NIEUWJAARDAG
Enkel afhaal van bestellingen van 10.00 u tot 11.30 u

We wensen u allemaal een gezond 2023!

Sterslager Christophe & Marleen en team


