10 jaar passie en ambacht

MENUKAART
Boordevol lekkere
gerechten & suggesties

HUYSMANS
VANDEWEYER
Meistraat 113 - 2480 Dessel
Tel: 014 37 89 41
info@stevenhuysmans.be
www.stevenhuysmans.be

Hapjes

Warme voorgerechten

Assortiment bladerdeeghapjes

€ 14,95/12 stuks

Tapasschotel
€ 25,00/per schotel
4 - 6 personen
met de betere hammen , olijven, kazen, tapenade,
huisgemaakte droge worstjes …

Scampi’s in een feestelijke vissaus
Duo van kaas- en garnaalkroketten
Garnaalkroketten (2st)
met seizoenssalade

Kaaskroketten (2st)
met seizoenssalade

Feestsoepen

½ liter per persoon

Tomatenroomsoep met balletjes

€ 2,50/pp

Boschampignonroomsoep met spekjes

€ 2,75/pp

Aspergeroomsoep

€ 2,75/pp

TIP VAN DE CHEF
Gevulde kalkoen met truffel
vanaf 6 personen
€ 16,00/per kg

Voorgerechten
Rundscarpaccio op z’n Italiaans

€ 11,85/pp

Gevulde kalkoen met fruit

Kipcarpaccio

€ 10,75/pp

vanaf 6 personen
€ 16,00/per kg

Vitello Tonnato

€ 12,75/pp

Garnaalcocktail met verse groentjes

€ 11,50/pp

Gevulde feestkip
2-4 personen
€ 32,00/per stuk

€ 11,15/pp
€ 10,90/pp
€ 11,75/pp
€ 10,50/pp

Hoofdgerechten vlees
Varkenshaasje met champignonsaus

€ 11,95/pp

Vol au vent deluxe met kalfszwezerik

€ 25,00/pp

Stoofpotje van everzwijn

€ 12,45/pp

Hertenkalf met rode wijnsaus

€ 18,75/pp

Mixed grill

€ 18,95/pp

pluma iberico, kalfsoester, kippenhaasje, entrecote, chipolata
met vleessaus (allemaal klein stukjes die je zelf thuis nog even in
de pan moet bakken)

Hoofdgerechten Vis
Vispannetje

€ 12,75/pp

Zalmnoot met witte wijnsaus

€ 13,50/pp

op een bedje van prei

Uw online bestelling kan u doen via onze
webshop kshuysmans-vandeweyer.be
Charcuterie, salades, vers vlees en brood
zijn te bestellen tot de dag voordien 15u
via onze webshop.

Bijgerechten
Aardappelpuree

€ 3,00/pp

Verse kroketten

€ 0,35/per stuk

Amandelkroketten

€ 0,40/per stuk

Krielaardappel met rozemarijn

€ 3,00/pp

Aardappelgratin

€ 3,75/pp

Aardappelgratin met spekjes

€ 3,95/pp

Koude aardappelsalade

€ 2,00/pp

Warme groenten
€ 7,50/pp
Groentenkrans met gegratineerde tomaat, spekboontjes,
witloofstronkje, parijse worteltjes en erwten en gevulde
champignon
Koude groenten
€ 7,50/pp
Wortel, tomaat, komkommer, rode bietsalade, waldorfsalade,
parelcouscoous, aardappelsalade, pastasalade, sla en wittekool
salade
Stoofpeertjes

€ 1,75/per stuk

Appeltjes met veenbessen

€ 2,50/per stuk

Koude sauzen

€ 1,50/150gr

mayonaise, cocktail, look, barbecuesaus, tartaar,…

Met smaak en passie, daar gaan we voor!

Foodsharing Menu
STARTER
Tapasplank met gedroogde feestelijke hammen, olijven,
zongedroogde tomaat, huisgemaakt vleesbrood, kipkap, coppa ..

VOORGERECHTEN
Plank met Vitello tonnato, rundscarpaccio en kipcarpaccio

HOOFDGERECHT
Gelakt spek, ribbetjes, gamba’s met look, kippenjuweeltjes,
Calamaresringen, garnaalballetjes, groentjes, en albondigas
Brood + lookboter is inbegrepen

DESSERT
Dessert bord vd chef

vanaf 4 personen
€ 39,00/pp

Uw online bestelling kan u doen via onze webshop kshuysmans-vandeweyer.be
Charcuterie, salades, vers vlees en brood zijn te bestellen
tot de dag voordien 15u via onze webshop.

Feestschotels
WITGOORSE GOURMET
-

BBQ GOURMET
-

Eendenborstfilet
Fazant
Hamburger
Hertenkalffilet
Everzwijnfilet
Kwartelfilet
Gevulde champignons

VEGETARISCHE GOURMET
-

€ 13,50/pp

€ 5,95/pp

- Chipolata
- Kipfilet
- Hamburger

TEPPANYAKI

€ 15,90/pp

€ 12,00/pp

Gevulde champignons
Falafelsaté
Mini burgers
Veggie pita
…

KIDSGOURMET

Gemarineerde scampi
Mini bbq worst
Mini sparerib
Mini saté
Gemarineerde steak
Gemarineerd varkenshaasje
Traag gegaard spek

WILDGOURMET
-

€ 9,90/pp

Tournedos
Preiburger
Kipfilet
Varkenslapje
Cordon bleu
Chipolata
Saté

-

STEENGRILL
-

€ 14,25/pp

Lamskotelet
Gemarineerde scampi
Zalm
Kabeljauw met gerookt spek
Tournedos
Chipolata
Varkenshaasje

Rundstournedos
Kipfilet
Lamskotelet
Mignonette
Traag gegaard spek
Varkenshaasje
Sparerib

€ 11,00/pp

KEUZE VAN STEVEN
Dry aged steak
Pluma Iberico (Varkensvlees uit Spanje)
Noorse zalm
Gemarineerde scampi saté
Tonijnsteak
Varkenshaasje
Gelakt buikspek
Traag gegaarde ribbetjes

€ 17,85/pp

FONDUE
-

€ 9,90/pp

Kruidenballetjes
Baconrolletjes
Rundsvlees
Kip
Varkensvlees

KIDSFONDUE

€ 4,50/pp

Assortiment kruiden bolletjes

Uw gasten zijn goud waard

Koud buffet
-

€ 25,00/pp

Hespenrolletjes
Steak tagliata
Vitello tonnato
Kippenjuweeltjes
Gebakken rosbief
Kip Carpaccio
Tomaat garnaal
Zalm belle-vue
Gerookte zalm, heilbot en forel
Perzik met tonijn

Supplement: Kreeft Belle Vue
Koude sauzen

+ € 7,50/pp
€ 1,50/150gr

mayonaise, cocktail, look, barbecuesaus, tartaar,…

Al onze koude buffetten worden voorzien
met verse groentjes, aardappelsalade,
parelcouscous, gevulde eitjes.

WINTER (DEGUSTATIE) BARBECUE
Steak - Varkenshaasje - Saté - Mini BBQ worst
Spek - Sparerib - Zalm - Scampibrochette
Warme groentjes
Groentenkrans met gegratineerde tomaat, spekboontjes, witloofstronkje,
parijs worteltje en erwten en gevulde champignon.

Champignonsaus
Warme krielaardappeltjes

€ 25,00/pp

Uw online bestelling kan u doen via onze webshop kshuysmans-vandeweyer.be
Charcuterie, salades, vers vlees en brood zijn te bestellen
tot de dag voordien 15u via onze webshop.

Bestel tijdig uw producten en geniet van een heerlijk feestmenu!

Dessert
Chocolademousse

€ 3,50/pp

Rijstpap met bruine suiker

€ 3,50/pp

Trio van chocolade

€ 6,20/pp

Dessert bord van de chef

€ 10,50/pp

Kaasplank met garnituur

€ 13,95/pp

Brood apart bij te bestellen

Allergenen
Wanneer u of één van uw genodigden een allergie heeft, gelieve
dit te vermelden. Wij houden hier rekening mee en zorgen dat
ook deze persoon van een lekker feestmaal kan genieten.

Hoe bestellen?
U kan zowel in onze winkel, als via e-mail uw bestelling plaatsen.
U krijgt een bestelbonnummer die u dient mee te brengen
wanneer u uw bestelling afhaalt in de winkel. Telefonische
bestellingen worden NIET aanvaard. Bedankt voor uw begrip.
Bestellingen voor kerst kunnen tot en met 17 decemeber,
bestellingen voor oudejaars-avond tot en met 24 december.
Wij vragen u ook om de samenstelling van schotels niet te
wijzigen. Zo kunnen wij u een optimale service en goed verloop
garanderen. Wil u wel wijzigen dan kan u gewoon het vlees
extra bestellen aan kg prijs.

Bestelling afhalen
Tijdens de feestdagen kan u uw bestelling afhalen in de winkel
op een afgesproken tijdstip.
Door het personeelstekort kunnen wij helaas niet meer aan huis
leveren. Bedankt voor uw begrip.

Uw online bestelling kan u doen via onze
webshop kshuysmans-vandeweyer.be
Charcuterie, salades, vers vlees en brood
zijn te bestellen tot de dag voordien 15u
via onze webshop.

10 jaar passie en ambacht
“Nothing brings people together like good food”

WWW.KLASSESLAGER.BE

Wij wensen u alvast prettige feestdagen
en een fantastisch en gezond 2022

AANGEPASTE OPENINGSUREN
20 december

gesloten

21 december

08.30u - 18.00u

22 december

08.30u - 13.00u

23 december

gesloten

24 december

08.00u - 13.00u enkel bestellingen

25 december

08.00u - 12.00u enkel bestellingen

26 december

gesloten

27 december

gesloten

28 december

08.30u - 18.00u

29 december

08.30u - 13.00u

30 december

gesloten

31 december

08.00u - 13.00u enkel bestellingen

1 januari

gesloten

2 januari

gesloten

3 januari

gesloten

HUYSMANS
VANDEWEYER
Meistraat 113 - 2480 Dessel
Tel: 014 37 89 41
info@stevenhuysmans.be
www.stevenhuysmans.be

Like ons op facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes!
#klasseslager #uwklasseslageruwfeestpartner
De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend en dienen enkel ter illustratie. Prijzen onder voorbehoud van drukfouten. Deze uitgave vervangt alle vorige.
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