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Slagerij Soetaert

Outdoor cooking
Samen barbecueën is samen genieten.
Thuis in de tuin op een zwoele zomeravond,
of op vakantie in La Douce France...?
Wij helpen u graag verder, al dan niet vacuüm verpakt.

COTE A L’OS
Wit-Blauw:

onze nationale trots,
perfecte prijs-kwaliteit-smaak-vet verhouding

West-Vlaams Rood: Krachtige vleessmaak,
Limousin:
Simmental:

uiterst malse en fijne draad.

fijn van structuur, mooi van kleur,
iets grover gemarmerd.

Scoort bij iedereen, iets grover van draad maar
heeft een mooie ronde vleessmaak in de mond.

Rubia Gallega: Spaans Runderras, Topproduct,
Wagyu:
Charolais:
Black Angus:
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uniek van smaak

100% raszuivere Wagyurunderen gekweekt
in het “Hof Van Ossel”. een van de meest
smaakvolle rassen, de kaviaar van het
rundsvlees.
vlees met veel smaak en weinig vet

een culinaire delicatesse vanwege zijn
marmering die de smaakpapillen verrast
met een ongekende sappigheid

Kalfs Côte à l’os: heerlijk van smaak, weinig vet
...
Vraag naar ons assortiment en beschikbare rassen

DRY-AGED MEAT

Bij dry aging wordt het vlees aan het bot voor langere tijd bewaard.
Na min. 21 dagen ziet het vlees er aan de buitenkant zwart uit, deze
natuurlijke zwarte korst beschermt het vlees tijdens het rijpen.
De meeste rassen zijn op hun best na een rijping van 4 tot 6 weken.

BROCHETJES

kipbrochette
kalkoenbrochette
kipballetjesbrochette
varkensbrochette
rundsbrochette
kalfsbrochette
lamsbrochette
mix brochette
mini-pens brochette
burgerbrochette (voor de kleinsten)
wagyu brochette (TOP!)
bras brochette (TOP!)
duke of berkshire brochette (TOP!)
veggie brochette

KIP & KALKOEN

gemarineerde kipfilet
gemarineerd kalkoenhaasje
gekruide kippenboutjes
gekruide borrelboutjes

WORSTEN

bbq-worst
chipolata
gekruide kippenworst
witte pens

gevulde witte pens
(met gruyère en spek)

merguez
grillworst
grillworst met kaas (TOP!)
nacho grillworst (TOP!)

VARKEN OP DE GRILL
Ribbetjes
Gekruide koteletjes
Spekfakkels
Gemarineerd Speklapje

KOETJES EN KALFJES
Steak van de Chef
Gekruide Entrecôte
Gekruide Kalfs Steak
Gekruide Kalfs Entrecôte

VIS

scampi brochette
zalm spies
Gemarineerde tongrolletjes
Zalmpapillot

LAM

Gemarineerde Lamskoteletjes
Gemarineerde Lamskroontjes
Gekruide Lamsbout

Ardeense - Provencaalse Toscaanse koteletjes

Ribeye Brasvar / Duke of Berkshire

Entrecote Brasvar / Duke of Berkshire
Varkenskroontje Brasvar /
Duke of Berkshire

Glutenallergie? Geen probleem, op bestelling marineren wij graag
uw vlees met een glutenvrije marinade of serveren wij dit puur natuur!

KOUDE GROENTESCHOTEL (€ 4 p.p.)

sla – worteltjes – tomaat – bloemkool – boontjes – ei’tjes
Afgewerkt met sjalotjes en peterselie
inclusief vinaigrette en 2 side dishes

SAUSJES

koud: mayonaise – cocktail – tartaar – looksaus – barbequesaus – ...
warm: bearnaise – champignon – peper – roze peper –
provençaalse saus – ...

PATATJES

Koude Aardappelsalade
Gekruide Krieltjes in de pel voor op de bbq of in de oven (TOP!)
Gevulde aardappeltjes met puree en spek
Aardappelpuree, verse frietjes, verse kroketjes

PASTA & VARIANTEN
Italiaanse Salade:
verse Rucola, pijnboompitten,
italiaanse ham, croutons, feta, olijfolie
en zongedroogde tomaatjes
Parma Salade:
verse Rucola, notenmix, Parma Ham,
Basilicum, zongedroogde tomaatjes
en mozarella
Tomato Burrata Salade:
veldsla, kerstomaatjes, burrata,
balsamico, groene pesto

Italiaanse Pasta met tomaat – mozarella – italiaanse Ham
Exotische Pasta met kip – verse ananas – honing mosterd vinaigrette
Griekse Rijst met Feta en pijnboompitjes
Pastasalade met ham – tomaat – pijpajuin in yoghurt vinaigrette
Pasta Napolitana: Met gegrilde kip – kerstomaat –
parmesaan in een sausje van oude kaas met rode pesto
Parelcouscous met Notensalami en fijne stukjes paprika

SIDE DISHES

Frisse Witte Koolsalade
Zomerse Rode Koolsalade
Vitamientje
Rode Bietjes

TAPAS
TAPAS classic (€12.50/p.p.)
Groene en zwarte olijfjes
Apero Kaas Blokjes
2 Tapenades met grissini
Potje Rillette + Toast
Spiesje van tomaat & Mozarella
Zongedroogde tomaatjes
Fijngesneden Italiaanse ham
Lomo
Truffel Salami
Chorizo
Coppa

TAPAS DELUXE (€ 16/p.p.)

Groene en zwarte olijfjes
Oosterse Tijgergarnalen
4 Tapenades met Grissini
Potje Rillette + toast
Spiesje van Tomaat & Mozarella
Fijngesneden Parma Ham
Manchego
Parmesan Salami
Apero Kaasjes
Truffel Salami
Lomo
Chorizo
Coppa
Zongedroogde tomaatjes
Tete de moine
Focaccia

Gezellig
tafelen
Gourmet (€11/p.p.)
Kids Gourmet of - fondue (€6/p.p.)
Fondue (€12/p.p.)
Teppanyaki (€18/p.p.) (350gr p.p.)
Steengrill deluxe (€19/p.p.) (450gr p.p.)

MINI BROODJES
BASIC € 1.35/stuk
Kaas, hesp, salami, prepare, bereid gehakt,
tonijnsalade, kip curry, vleessalade, krabsalade, …
Belegd met groentjes en afgewerkt met vers fruit.
DELUXE € 1.80/stuk
Gerookte zalm en kruidenkaas, Garnaalsalade,
Kipsalade Rode Pesto, Italiaanse Tonijn, Brie en
honing, Italiaanse Salami, Parma Ham en Pesto,
Paté en uiconfijt,…
Belegd met groentjes en afgewerkt met vers fruit.

Koude
buffetten

Al onze koude buffetten zijn mooi gegarneerd
met vers fruit en onze allerbeste zorg!

VLEESBUFFET 15 €/p.p.

Gekookte Natuurham gevuld met Asperges
Huisbereid Gebakken Rosbief
Boerenham van het huis met meloen
Kippenwit
Kippenwit met kruiden
Salami met Ei’tje
Boerenpaté met uienconfijt
Huisbereid Kalfsbrood
Filet d’Anvers
Huisbereid Vleesbrood

VLEES & VISBUFFET
Gerookte Zalm
Tomaat Garnaal
Gerookte Forelfilet
Gestoomde zalmfilet
Ei’tje met Tonijn
Hamrolletje met Asperge
Kippenwit van het huis
Salami
Gebakken Rosbief
Filet d’Anvers
Huisbereid Vleesbrood
Kippenwit met kruiden
Kalfsbrood
Boerenpaté met uiconfijt
Boerenham met meloen

18.50 €/p.p.

FEEST BUFFET DELUXE 26.50 €/p.p.

(Voorzien van koude groentjes, aardappelsalade en sausjes.)

Huisbereide gekookte ham gevuld met asperges
Parmaham 24 maand gedroogd met meloen
Huisbereide Filet d’Anvers
Gebakken Rosbief gekruid door de chef
Kippenwit van het huis
Wildpaté met uiconfijt
Italiaanse Salami
Tomaat Garnaal
Gerookte Zalm
Gestoomde Zalm
Gerookte Heilbotfilet
Borrelglaasje met zalmmousse

ITALIAANS BUFFET 21.50 €/p.p. (minimum 6 pers.)

Gerookte zalm met passende garnituur
Carpaccio van Rund met Parmezaan
Vitello Tonato
Italiaanse Ham met Meloen
Tomaat-Mozarella
Mooie Selectie van Italiaanse Charcuterie
Salade Niçoise
Parma Salade

Kids Buffet: 8 €/p.p.
kalfsworst
hesp
blokjes jonge kaas
ei’tjes
salami
kippenwit
Mickey worstje
+ cadeautje
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Openingsuren:

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag:
07.30u - 13.00u & 14.00u - 18.30u
Zaterdag: 07.30u - 18.00u
Donderdag & zondag: gesloten

Zomerverlof:

• Zaterdag 13 juli: open tot 12u30 - Namiddag gesloten
• Van 22/07 tot en met 14/08:
Open van maandag tot zaterdag in de voormiddag: 07u30 tot 12u30
• Donderdag 15/08: gesloten
• Maandag 26 en dinsdag 27 augustus: Waregem koerse:
enkel open in de voormiddag: 07u30 tot 12u30

