Hapjes
Tapas: Koud

Tapas

Suggestie menu
per stuk

macaron met foie gras
brioche met foie gras
lolly van foie gras
mini carpaccio rund
mini carpaccio tonijn
mini carpaccio coquille
tataki van tonijn
opgevulde wrap met
gerookte zalm

pp
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Burrata met boschampignons en
cavallo nero
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Hoofdgerecht
Tapas: Warm.

per stuk

frituur
garnaalbeignet
scampi’s pankodeeg
mini loempia
apero kaaskroket
apero garnaalkroket

Oven
mini cheese burger
mini cocktailworstje feuilleté
mini coquille
kipbrochetje teriyaki
mini lamsbrochette
gebakken kippenboutje
mini kaasrolletje met ham
mini- pizza
mini carré vol-au-vent
mini bouchée garnaal
mini croque monsieur hesp

Opgevulde kalkoenrollade met gevulde
appeltjes en
geba
kken kr
ielt
je
s in de pel
~
ka
Eendenb
orst met tarte tatin van tomaat en ge
rame
lise
erd
e uien met taartje van zoete
aardappel gewone aardappelpuree met
pompoenpitten
~
Hertenkalffilet met gebakken
witloof, ingelegde peertjes en gratin
taartje
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pp

mozzarellaspiesje
olijfjes
grissini
rauwe ham
longaniza
ansjovisjes
chorizo
opgevulde peper met roomkaas
olijven tapenade
krokante toast
kaas & paté blokjes

Tapas de luxe

Dessert
Pyramide van chocolade
~
Robijn koepel
~
Macaron met vanille en framboos

Tapasschotel

pp

saltufo
opgevulde wrap
pata negra
pancetta
olijfjes
pepadews

Web

grissini

Slagerij + catering

krokante toastjes

www.slagerijfloryn.be

gebakken buikspek

Foodtruck:
www.bsqualitystreetgrill.be

ganzen rillette

Bestellen?
www.neem-mee.be

picaloste

Vers vlees

Gezellig tafelen Koude buffetten
Per Kg

Koude Vleesschotel

pp

steak maison, gekruid lamskoteletje,
kipfilet, gevulde witte pens, grillworstje,
cordon bleu, chipolata, slavink,
kaasburgertje, kalkoenschnitzel en

Opgevulde kalkoenrollade
met farce van de kalkoen
met farce van de
feestkalkoen
Opgevulde kalkoen met gehakt, sjalot,
cognac, champignons,
gerookt spek en peterselie
Feestkalkoen gevuld met
gehakt, sjalot, foie gras, truffel, kalfszwezerik, peterselie, cognac
Gepikeerd -of orloffgebraad
(brasvarken)
Gepikeerd -of orloffgebraad
( kalfs )
Gerijpte côte à l’os wit-blauw
( 4 weken)
Rosbief Belgisch wit-blauw
Limousin entrecôte of côte à l’os
Gemarineerde lamskroontjes

Wild tijdens seizoen en op
bestelling

Gourmet klassiek :

Gourmet luxe :

pp

steak maison, kipfilet, chipolata,
kalfslapje, kalkoenhaasje, pepersteak,
Ardeens varkenshaasje,
gekruid lamskoteletje en eendenborst

Gourmet vis en vlees :

pp

steak maison, gekruid lamskoteletje,
kipfilet, chipolata, kaasburgertje,
zalmfilet, kabeljauwhaasje,
scampi brochetje en verse coquille

pp

Gourmet klein duimpje:

kipfilet, chipolata, kaasburgertje,
braadworstje en schnitzel

Fondue klassiek :

Hertenkalffilet, eendenborstfilet,
hazenrug, fazanthen,
bosduif,parelhoen, everzwijn, kwarteltjes,
...

Fondue bourguignon :
Teppanyaki grill

Vis-vlees schotel

Kg
pp

pp

Assortiment verse groentjes en
drie sausjes
Verse groentjes, sausjes, verse frieten of
aardappelschijfjes
€

Verse Soepen :

per liter

Preisoep met gerookte zalm
Feestelijke tomatensoep
Bisque van kreeft

Broodjes

pp*

gestoomde zalm, tongrolletje, scampi,
gerookte zalm, natuurham met asperges,
gandaham met meloen en
gebraden rosbief

Beleg A

pp of st

Buffet Royale

Beleg B

pp of st

pp

gandaham met meloen,
natuurham met asperges,
gebraden rosbief, Toscaans spek,
gestoomde zalm, gerookte zalm, scampi,
tongrolletje, tomaat garnaal
en gekookt eitje met tonijn

pp*

kippenwit met ananas, kalfsworst
natuurham met asperges en
kalkoensalami

Scampi brochetje, verse coquille,
zalmfilet, gemarineerde kalfsoester,
steak maison, mini kipbrochetje,
gekruid lamskoteletje, exotisch
kalkoenhaasje, Ardeens varkenshaasje,

Ter vervollediging :

Gandaham met meloen,
natuurham met asperges,
gebraden rosbief, Toscaans spek,
kippenwit met ananas,
filet d’Anvers, Italiaanse pure porc,
hoofdvlees en kalkoenaspic

Kinder menu

pp

rundsvlees, kip, kalkoen,
fondueballetjes, spekrolletjes
Dagprijs

pp*

Soepen

* extra tomaat garnaal
Groentjes, sausje,
Koude aardappelen,
frietjes of brood inclusief

St

Belegde mini
sandwiches of pistolets

Beleg A:
natuurham, krabsla, vleessla, préparé,
jonge kaas, tonijnsla & bereid gehakt

Beleg B:
natuurham, krabsla, garnaalsla,
gerookte zalmsla, jonge kaas, kip maison
& Gandaham

Koude winteravond
Breughel-kaasplank

pp

Brie, rambol, geitenkaas, oude kaas,
zilveruitjes, augurken, hoofdvlees,
huisgemaakte pure porc, paté van toen,
bloedworst, witte pens, beenham,
huisgemaakt buikspek

Raclette plank

pp

Filet d’Anvers, filet de sax, pancetta
gerookte bacon, gedroogde ham,
Duits gerookte ham, salami, raclette kaas,
champignons

Brood inclusief

