Openingsuren Feestdagen:
- Maandag 23 december 2019: GESLOTEN

- Dinsdag 24 december 2019: OPEN van 8u00 tot 13u00

- Woensdag 25 december 2019: OPEN van 8u00 tot 12u00
- Donderdag 26 december 201 : GESLOTEN

- Vrijdag 27 december 2019: OPEN van 8u00 tot 12u30 - 13u30 tot 18u00
- Zaterdag 28 december 2019: OPEN van 8u00 tot 13u00
- Zondag 29 december 2019: GESLOTEN
- Maandag 30 december 2019: GESLOTEN
- Dinsdag 31 december 2019: OPEN van 8u00 tot 13u00

Sluitingsdagen kerstvakantie:
Vanaf woensdag 1 januari 2020

tot en met donderdag 9 januari 2020: GESLOTEN.
Terug OPEN vanaf vrijdag 10 januari 2020.

Vanaf 11 Januari
zaterdag open van 8u00 tot 13u00
Slagerij Cremie
Leest-dorp 10 - 2811 Leest
Tel.: 015/27.29.08
E-mail : slagerij.cremie@telenet.be
Website : www.slagerij_cremie.be

Eindejaarsfolder
2019

Eindejaarsfolder
2019

FONDUE (350 gr./pers.)
Rundvlees, varkensfilet, kalkoenfilet, spekrolletjes en balletjes.

APERITIEFHAPJES
- Zelfgemaakte Bladerdeeghapjes: videe, kaas, zalm, pizza, garnaal
- Zelfgemaakte mini Worstenbroodjes
- Mini Visschelpje

€1.20 / stuk
€1.20 / stuk
€1,80 / stuk

FEESTELIJKE SOEPEN
- Tomatenroomsoep met balletjes
- Aspergeroomsoep

€3.50 / liter
€4.00 / liter

VOORGERECHTEN (koud)
- Carpaccio Torro Nero
- Duo van wildpastei met confituur

€5.50 / pers.
€7.50 / pers.

VOORGERECHTEN (warm)
- Scampi met currysaus
- Tongrolletjes op Oostendse wijze (grijze garnalen)
- Garnaalkroketten
- Kaaskroketten
TRADITIEGETROUW
- Rijkelijk gevulde kalkoen om zelf te braden
- Kalkoenrollade
HOOFDSCHOTEL – VIS
- Tongrolletjes op Oostendse wijze (grijze garnalen)
- Scampi met currysaus
- Zalmfilet met vissaus

€7.50 / pers.
€12.50 / pers.
€5.00 / stuk
€2,00 / stuk
€19.00 / kg
€18.00 / kg
€20.00 / pers.
€15.00 / pers.
€15.00 / pers.

HOOFDSCHOTEL – VLEES
- Varkenshaasje stroganoff
- Kalkoengebraad met champignonsaus
- Lamsfilet met pepersaus

€14.00 / pers.
€13.00 / pers.
€18.00 / pers.

HOOFDSCHOTEL – WILD
- Parelhoenfilet in druivensaus
- Everzwijnfilet in wildsaus
- Hertenkalffilet in champagne saus

€17.00 / pers.
€18.00 / pers.
€22.00 / pers.

KINDERSCHOTEL
- Konigingenhapje
- Kip met appelmoes
- Toscaanse gehaktballetjes (tomatensaus)

€8,00 / kind
€8,00 / kind
€6,00 / kind

Bij alle hoofdschotels zijn wintergroentjes met kroketten, gratin of puree inbegrepen

€10.00 / pers.

FONDUE BOURGUIGNON(350 gr./pers)
Rund -en kalfsvlees, spekjes en balletjes

12.00 /pers.

KINDERFONDUE
Kalkoenfilet, spekrolletjes en balletjes

€4,75 / pers.

VISFONDUE
Zalm, kabeljauw, tonijn, scampi en tongrol

€16,00 / pers

GOURMET (8 soorten/pers.)
Rundvlees, varkensfilet, kalkoenfilet, spek, hamburger, kipschnitzel,
worstje en kippenburger.

€10.00 / pers.

GOURMET VAN DE CHEF (8 soorten/pers.)
Blinde vinkje, spek, saté, hamburger, kipschnitzel, kipsaté,
worstje en kippenburger.

€11.00 / pers.

KINDERGOURMET
Worstje, hamburger en kalkoenfilet

€4.75 /pers

VISGOURMET (7 soorten/pers.)
Zalm, kabeljauw, tonijn, pangafilet, tongrol, scampi en gemarineerde vis

€16,00 / pers.

STEENGRILL (8 soorten/pers.)
Rundvlees, varkensfilet, kipfilet, kalkoenfilet, kalfsvlees, spek,
hamburger en lamsfilet

€11.00 / pers.

GROENTENASSORTIMENT
Koude groentjes
SAUZEN
Mayonaise, cocktailsaus, currysaus, looksaus en bbqsaus
SAUZEN (om warm te maken)
- Wildsaus
- Champignonsaus
- Pepersaus
- Stroganoffsaus
- Champagnesaus

€5.00 / pers.

€6,00 / kg
€13.50 / kg

