
Feestelijke gerechtenFeestelijke gerechten

Warme hapjes
Mini pizza            € 1,25/st
Worstenbroodje           € 1,00/st
Mini videe kaas           € 1,00/st
Mini videe vis            € 1,00/st
Mini kippenboutje           € 1,10/st
Kippengrillworst           per gewicht
Assortiment 20 gemengde warme hapjes        € 18,50/20st

Soepen
Fluweel zacht tomatensoepje met parels van gehakt      € 5,50/L
Kippensoep            € 5,50/L
Romig soepje van asperges          € 6,50/L
Consommé van ossenstaart (geklaarde bouillon van ossenstaart ‘Wit-Blauw’met een brunoise van fijne groentjes)  € 9,00/L
Sana dagsoep           € 5,95/L
Soepballetjes/kippensoepballetjes         € 7,00/500 gr

Deze soepen zijn gemakkelijk op te warmen op een zacht vuurtje. Met 1 liter soep kan je 3 borden vullen.

Voorgerechten
Carpaccio van tagliatta afgewerkt met gemengde sla en schilfers van parmezaan  € 15,00/pp
Vitello tonato            € 15,00/pp
Luxe vispannetje afgewerkt met puree        € 15,50/pp
Ambachtelijke kaaskroketten (4 stuks)        € 8,60/4st
Ambachtelijke garnaalkroketten (4 stuks)        € 18,00/4st
Tagliatelli met scampi (6st/pp) van de chef        € 12,00/pp
Hoofdgerechten
Luxe vispannetje afgewerkt met puree       € 19,50/pp
Doradefilet met groentjes en groentenpuree (recept Sandra Bekkari)   € 19,50/pp
Tagliatelli met scampi (9st/pp) van de chef       € 15,00/pp
Parelhoenfilet, seizoensgroentjes, quinoa       € 20,00/pp
Gangmakerstoofvlees, seizoensgroentjes, gangmakerbiertje    € 17,00/pp
Trio van gevogelte (kwartelfilet, parelhoenfilet, kippenfilet), seizoensgroentjes  € 18,50/pp (TOPPER)
Wildstoofpotje (seizoenswild), seizoensgroentjes      € 18,50/pp 
Varkenshaasje met een sausje van de chef, seizoensgroentjes    € 18,00/pp
Bijgerechten 
Verse kroketten per 20         € 6,60/20st
Aardappelpuree          € 9,00/kg
Wortelpuree           € 9,60/kg
Savooipuree           € 9,60/kg
Aardappelgratin          € 10,50/kg
Krieltjes           € 10,00/kg
Country potatoes          € 11,00/kg
Verse frietjes (1kg)          € 3,25/500 gr
Schorseneren           € 11,00/kg
Seizoensgroentjes (gebakken witloof, boontjes, courgette, regenboogworteltjes 
en schorseneren op smaak gebracht door de chef)     € 7,50/pp
Rode kool           € 8,50/kg
Appelmoes           € 8,50/kg

KLASSEMENU (vanaf 2 personen)   € 40,00/pp
Mondverwennertjes (3 stuks)
Luxe vispannetje
Romig soepje van asperges
Trio van gevogelte, seizoengroentjes, 5 kroketjes
Huisbereide chocomousse
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Opgevulde kalkoenrollades         € 26,00/kg (vanaf 1 kg)
Opgevulde Kwartel          € 7,00/stuk
Opgevulde kalkoen          € 26,00/kg (vanaf 2,5 kg)
Smaken vulling : 
- Krieken
- Appel en rozijntjes
- Champignons
- Mandarijn
- Truffel
- Champignon en truffel

Tip : kies een saus naar keuze uit ons assortiment en vul dit eventueel aan met verse kroketjes.

Warme sauzen : béarnaisesaus, jussaus, pepersaus, champignonsaus, jachtsaus € 8,00/500 gr
Groenten en fruit : weet dat u bij ons terecht kan voor een uitgebreid assortiment verse groenten en fruit
Indien u iets speciaal wenst, graag op voorhand bestellen.

Brood & Banket van Patisserie Stefan (enkel op bestelling)
Sandwiches – Pistolets – Koffiekoeken – Mini boterkoek - Mini-sandwiches
Mini-pistolets - Stokbrood (wit, grof, waldkorn) -  Ciabatta - Notenbrood – Rozijnenbrood – Ijstaarten - 
Patisserie en soirée desserts

BESTELLEN
Graag 1 volledige bestelling
U kan in onze winkel een bestelling plaatsen of via mail jo.bea@klasseslager.be 
(de bestelling is pas geldig als je een bestelbon hebt ontvangen)
Ook tijdens deze periode kunnen er onvoorziene omstandigheden optreden zoals prijsstijgingen van 
producten
Charcuterie wordt niet mee opgenomen in de bestelbon, deze kan u in de winkel aan de toog 
bestellen bij afhaling
Er zijn geen wijzigingen mogelijk in schotels of menu’s
Bestellingen voor Kerstmis t.e.m. 19/12
Bestellingen voor Nieuwjaar t.e.m. 26/12

BETALEN
Graag bij bestelling
Waarborg enkel cash

AFHALEN 
Vrijdag 24/12   tussen 13u en 14u
Zaterdag 25/12  om 12u
Vrijdag 31/12   tussen 13u en 14u
Zaterdag 01/01  om 12u

Openingsuren feestdagen
Woensdag 22/12  open van 08u30 tot 18u00
Donderdag 23/12  gesloten
Vrijdag 24/12   open van 08u30 tot 14u00
Zaterdag 25/12  enkel voor bestellingen om 12u
Zondag 26/12  open van 08u00 tot 12u00
Maandag 27/12 open van 08u30 tot 18u00
Dinsdag 28/12  open van 08u30 tot 18u00
Woensdag 29/12  open van 08u30 tot 18u00
Donderdag 30/12  gesloten
Vrijdag 31/12   open van 08u30 tot 14u00
Zaterdag 01/01  enkel voor bestellingen om 12u
Zondag 02/01   open van 08u00 tot 12u00

Klasseslager 
QUATACKERQUATACKER

 Met smaak en passie sinds 1936
Heistraat 265 – 9100 Sint-Niklaas - 
03/777.71.30 – 0478/73.77.63

jo.bea@klasseslager.be
www.slagerij-quatacker.be


