
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

FOLDERFOLDER K S

OPENINGSUREN:

Maandag    8.30 - 18.00
Dinsdag   8.30 - 18.00
Woensdag    8.30 - 18.00
Donderdag   GESLOTEN
Vrijdag    8.30 - 18.00
Zaterdag    8.00 - 16.00
Zondag    8.00 - 12.00



APERO
TAPAS
Tapas koud           € 15,00/pp
Tapas warm/koud... Pure verwennerij, kan als heel uitgebreide aperitief of als maaltijd. 
Alles wordt tafelklaar meegegeven en feestelijk gepresenteerd in 
porseleinen schaaltjes.        € 30,00/pp
 
APEROBORDJE          € 5,50/pp (vanaf 4 personen) 
Grillworst, scampispiesje, kippenapero, dipsausje

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT: FOCCACIA OF CAMEMBREAD

Perfect voor iedere gelegenheid zowel als apertief of als maaltijd 

BARBECUE
DEGUSTATIEBARBECUE         € 16,00/pp
Barbecueworst, kippenfakkel, gekruide chateaubriand, hamburger, gemarineerde mignonette, 
gemarineerd lamsvlees, scampispiesje 

JUNIOR GRILL           € 7,00/pp
Hamburger, Barbecueworst, Kippenstick

BBQ CLASSIC           € 8,00/pp
Hamburger, barbecueworst, barbecuesteak

POPULAIR           € 10,50/pp 
Hamburger, barbecueworst, barbecuespek, kippenstick, gemarineerde varkenslende

BBQ PAKKET DE LUXE          €17,50/pp
Gekruide chateaubriand, barbecueworst, gemarineerd lamsvlees,
varkenshaasje van de chef, kippenstick, scampispiesje, vispapillot

PULLED PORK
Zin in pulled pork?! Wil je het zelf klaarmaken? Geen probleem, bel ons op 03/777.71.30 en wij leggen het perfecte 
stukje varkensvlees of kippenvlees voor je klaar. Geen zin om het zelf klaar te maken? 
Chef Jo zorgt ervoor dat jij het enkel nog zachtjes moet opwarmen in de oven of op de barbecue. 
 Pulled pork € 6,00/pp   Broodje € 1,50/pp   Frietjes € 3,00/kg 
 Country potatoes € 2,50/pp  Hot summer mix € 2,50/pp  Rauwkost € 1,50/pp   
 Koolsla € 1,50/pp  Zoete aardappelfrietjes € 7,95/kg

EXTRA’S - THE CHOICE IS YOURS
Tijdens de zomermaanden vindt u in onze toonbank een waaier van de lekkerste
ideeën, uiterst geschikt voor de barbecue of tafelgrill.

VLEES:  Satés, spekfakkel, ribbetjes, rundsvlees Belgisch Wit-Blauw (filet pure, entrecôte, 
 chateau briand, filet mignon) varkensvlees Duroc d’olives, gemarineerde kippenfilet, 
 kippenstick, kippenhaasje met spek rond, kippensaté, lamsvlees, konijnrollades, 
 eendenborst, witte en zwarte beuling

VIS:  Zalmpapillot, vispapillot, scampisaté, Sint-Jacobsvruchten, 
 asperges met gerookte zalm en Hollandaisesaus

AARDAPPELEN: Aardappel in de schil, gevulde aardappel in de schil, krielaardappelen,
  country potatoes, aardappelsalade
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KOUDE GROENTJES          € 7,00/pp
Gemengde sla, tomaten, geraspte wortelen, komkommer, rauwkost, pastasalade en aardappelsalade

KOUDE SAUSJES          € 2,50/150gr
Mayonaise, tartaar, cocktailsaus, currysaus, looksaus, samoerai, Mexicaanse saus, Provençaalse saus

BURGERPARTY         € 17,00/pp (vanaf 2 personen)
Geschikt voor de bakplaat en voor de barbecue.
Verschillende mini burgers, sausjes, mini pistolets, kaas, zilveruitjes, ajuintjes, augurkjes, 
geroosterde ajuintjes, chips, koude groentjes

PIZZARETTE         € 17,00/pp (vanaf 4 personen)
(Toestel gratis ter beschikking gesteld, waarborg € 25,00)
Met de pizzarette oven bereid je je eigen, zelfgemaakte knapperige pizza’s aan tafel 
in slechts 6 minuten. We hebben pizzaovens van 4 tot 6 personen beschikbaar. 
Vooral voor kinderen is het grote fun en inmiddels weten wij uit ervaring dat volwassenen, 
oma’s & opa’s zich er ook reuze mee vermaken.
Per persoon wordt het volgende voorzien:
· 8 bodems (verschillende soorten)
· Toppings: 
 salami - gekookte ham - Italiaanse salade - tonijn - ansjovis - ananas - paprika - 
 kalkoenkebabreepjes - tomaatjes - champignons - olijven - ajuin - pizzakruiden - 
 2 mozzarella sneetjes/pp - gemalen kaas - gemalen mozzarella - tomatensaus met basilicum - 
 bolognaisesaus
· Optie dessert: € 4,50/pp 
 Tarte de belem en 1 pizzabodem extra met nutella choco

FONDUE         € 14,00/pp (vanaf 2 personen)
Rundstournedos, kippenfilet, varkenshaasje, chipolata, 3 soorten gekruide gehaktballetjes en spekrolletjes
Extra gehaktballetjes: € 5,00/per (24 gemengde gekruide gehaktballetjes en spekrolletjes)

GOURMET (12 soorten)        € 17,00/pp (vanaf 2 personen)
Pepersteak, mignonette, varkenshaasje, kippenfilet, hamburgertje, chipolata, scampi, spek, 
stukje Berloumi, grillworst, wokreepjes en verse zalmfilet

TEPPANYAKI (14 soorten)        € 24,20/pp (vanaf 2 personen)
Eendenborst, gemarineerde kippenfilet, Italiaans mini-vinkje, pepersteak, 
wokreepjes, gemarineerd varkenshaasje, scampispiesje met spek, verse zalmfilet,
tongrolletje, coquille, stukje Berloumi, gekruide krieltjes en opgevulde champignon

MEXICAN FOOD         € 18,00/pp (vanaf 2 personen)
Taco’s, wraps, tortilla chips, Mexicaanse gehakt, kippenreepjes, rundsreepjes, guacamole, 
tzatziki, hot summer mix, tomatensalsa, rauwkost, platte kaas, jalapenos, tacosaus, limoen, 
gemalen kaas, gemalen cheddar, paprika met ajuin, rode bonen, mais, zure room

KIDS ONLY
Kinderfondue  (gekruide gehaktballetjes, spekrolletjes, grillworst en kipfilet) € 7,00/pp
Kindergourmet (kipfilet, hamburgertje, worstje, grillworst)    € 7,00/pp
Balletjes in tomatensaus met puree       € 8,50/pp
Vol au vent met balletjes en verse kroketjes      € 8,50/pp
Chocoladefondue         € 10,00/pp



PRAKTISCHE INFORMATIE
Huur apparaat (4-5 pers.)        € 5,00/st
Huur apparaat (6-8 pers.)        € 8,00/st
Waarborg apparaat         € 25,00/st
Waarborg schotel         € 10,00/st
 Tepanyaki / grillplaat voor maar € 35 te koop

SCHOTELS
Ons aanbod wordt mooi gepresenteerd op een schotel.

CHARCUTERIESCHOTEL        € 11,50/pp (vanaf 4 personen)     
Rauwe ham, gekookte ham, salami, kippenwit, varkensgebraad, préparé en 2 salades. 

LUXE CHARCUTERIESCHOTEL       € 16,00/pp (vanaf 4 personen)
Rauwe ham, gekookte ham, salami, kippenwit, varkensgebraad, préparé, 2 salades, ovengebakken
 kippenboutje, 3 stukjes kaas, perzik met tonijn

LUXE BUFFET          € 26,50/pp (vanaf 10 personen)
Ambachtelijk gebakken beenham, Italiaanse rauwe ham, ovengebakken € 29,50/pp (vanaf 6-10 personen)
kippenboutje, tomaat rijkelijk gevuld met krabsalade, gerookte zalm, 
gerookte forel, gestoomde zalmfilet, scampi, gevuld hoeve-eitje, 
gevulde perzik met tonijn, gemengde sla, tomaten, geraspte wortelen, 
komkommer, rauwkost, pastasalade, aardappelsalade

KAASSCHOTEL          hoofdgerecht (300gr) € 16,00/pp 
          dessert (200gr) € 11,50/pp
Een assortiment van kazen van bij ons, Franse en Italiaanse kazen;
Dit wordt mooi op een kaasplank gepresenteerd met een waaier van vers fruit, dadels, noten en vijgen.
Aanvullingen voor uw kaasschotel : notenbrood, rozijnenbrood, pistolets, stokbrood 
(dit alles is van Bakker Stefan, enkel op bestelling verkrijgbaar)
Tip : De kaasschotel kan best een half uur voor gebruik uit de koelkast genomen worden, zo komen de kazen 
op kamertemperatuur en zal de kaas op zijn best zijn!

DESSERTEN

 Huisbereide rijstpap         € 2,50/st
Huisbereide chocomousse        € 2,85/st
Veel smaken in potjes en blokken (1,2l) van cremerie François of een ijstaartje

!!NIEUW!! Chocoladefondue (Callebaut chocolade callets, vers fruit, spekken, sigaartjes, speculaas van Aerts, cake)  € 10,00/pp
Optie : ijs

“UW SMAAK, ONZE PASSIE”
VOOR UW FIJNSTE FEESTMOMENTEN

Hou zeker onze facebook pagina en instagram pagina in het oog!
Hier worden telkens leuke, lekkere en nieuwe dingen op gezet 

die je die dag kan kopen!
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