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Eindejaar 2017



Maandag 18/12  7.00-13.00 14.30-18.30
Dinsdag 19/12  7.00-13.00 14.30-18.30
Woensdag 20/12  7.00-13.00 14.30-18.30
Donderdag 21/12  GESLOTEN
Vrijdag 22/12  14.30-18.00
Zaterdag 23/12  08.30-12.30
Zondag 24/12  ENKEL AFHALEN BESTELLINGEN tussen 12U en 16U30
Maandag 25/12  ENKEL AFHALEN BESTELLINGEN tussen 11U en 11U30
Dinsdag 26/12  08.00-13.00 14.30-18.30
Woensdag 27/12  08.00-13.00 14.30-18.30
Donderdag 28/12 GESLOTEN
Vrijdag 29/12 14.30-18.00
Zaterdag 30/12 08.30-12.30
Zondag 31/01 ENKEL AFHALEN BESTELLINGEN tussen 12u en 16u30
Maandag 01/01 ENKEL AFHALEN BESTELLINGEN tussen 11u en 11u30
Dinsdag 02/01 08.00-13.00 14.30-18.30
Woensdag 03/01 08.00-13.00 14.30-18.30
Donderdag 04/01 GESLOTEN

NUTTIGE INFO
• Bestellingen voor Kerst worden aangenomen tot maandag 18 december
• Bestellingen voor Oudejaar worden aangenomen tot zaterdag 23 december
• Bij bestellingen die later gebeuren zijn wij genoodzaakt om onze transport- en 
   eventuele extra kosten van onze leveranciers door te rekenen.
• Bestellingen worden enkel aanvaard in de winkel waar u een dubbel meekrijgt
• Gelieve leeggoed proper terug te brengen voor woensdag 27 december
• Wij kunnen geen wijzigingen aanbrengen in onze folder
• Bestel tijdig, want bij overbezetting kunnen wij de bestellingen vroeger afsluiten.
• Deze folder vervangt alle voorafgaande
• Vermelde prijzen gelden enkel voor eindejaarsperiode 2017.
• Onze spaaractie (Qustomer) geldt niet van 24/12 tot en met 01/01

Vanaf VRIJDAG 5 JANUARI terug normale openingsuren (zie www.slagerijsoetaert.be)

UITZONDERLIJKE OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN

Waregemstraat 304   •  8540 Deerlijk  •  056 32 62 24  •  www.slagerijsoetaert.be   •            Slagerij Soetaert



Beste Klanten,
Graag stellen wij ook dit jaar terug onze eindejaarsfolder aan u voor.
Al onze gerechten, van aperitiefhapjes tot dessert worden met de grootste zorg in eigen 
atelier bereid.
Voor een ruime keuze aan vers vlees, kan u ook bij ons terecht.
Rundsvlees Wit-Blauw, dry-aged, Kalfs, Brasvarken en Lam zijn enkele toppers in het 
assortiment. Wild en speciaal gevogelte vragen wij op voorhand te bestellen.

Wij wensen u alvast een prettig kerstfeest,  
een onvergetelijk oudejaar en het allerbeste in 2018!
Christophe & Ester, Emiel & Ralph en ons ganse team!

• Glaasje met grijze garnaaltjes en jonagold appel      € 2.50/st
• Glaasje met Italiaanse Tonijn en Parmezaanse kaas      € 1.75/st
• Glaasje met Zalmmousse      € 1.85/st
• Glaasje met Hammousse Brasvar       € 1.85/st
• Bordje Carpaccio van Wit-Blauw rund       € 2.00/st
• Bordje van wildpastei met uiconfijt       € 2.00/st
• Bordje Foie Gras uit Handzame met gerookte eendeborst       € 3.00/st

   *Waarborg € 0.50/borrelglaasje of apérobordje

Koude feesthapjes

Warme feesthapjes

Warme feesthapjes

• Feestelijke Assortimentdoos (20  hapjes)    € 16.00/st
• Gegratineerde Oester met Champagne               € 24.00/8 st
• Brushetta Tomaat & Chorizo                                               € 14.40/8 st
• Tomatentaartje met Parmaham en Ricotta    € 1.50/st
• Mini pizza        € 8.00/8 st
• Scampi van de chef      € 2.00/st

   *Waarborg € 0.50/borrelglaasje of apérobordje

• Italiaans gevuld broodje met mozarella, look en pesto   € 10/st
• Camembert Rustique in een bruin broodje     € 10/st
   20min. in de oven op 180°, superlekker en gemakkelijk!

NIEUW

Hapjes en tapas



Tapas schotels

Feestelijke soepen

Tapas schotel  (4 - 6 - 8 - 10 pers.)    € 12.50/pp

Luxe Tapas schotel  (4 - 6 - 8 - 10 pers.)   € 15.50/pp
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Mooi Assortiment van Italiaanse & Spaanse Tapas
(Olijven, Kaasjes, Hammen, Grissini & Dip, Ansjovis, …)

Uitgebreid assortiment van Italiaanse en Spaanse Tapas, aangevuld met specialiteiten
(Tête de Moine, zoete pepers, scampi’s, Shiïtake, …)

• Tomatenroomsoep met kalfsballetjes      € 2.00/pp
• Aspergeroomsoep met verse asperges     € 2.20/pp
• Pompoensoep       € 2.00/pp
• Roomsoepje op basis van kalfsfond     € 2.20/pp
• Preisoepje met krokant gebakken spekjes    € 2.20/pp
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Voorgerechten

• Carpaccio van Wit-Blauw Rund, parmezaanschilfers, pijnboompitjes  
   en zongedroogde tomaatjes.      € 9.50/pp
• Carpaccio van Gerookte zalm met honing-mosterd vinaigrette   € 9.50/pp
• Samenspel van wildpastei en Foie Gras met crumble van speculoos  € 10.50/pp
• Garnalencocktail        € 10.50/pp  
   *Waarborg € 2.5/bord

Koude voorgerechten

Heerlijke warme voorgerechten
• Kalfszwezerikkroket met garnituur                 € 4.50/st 
• Filet de Solle (3 stuks)      € 9.20/pp
• Scampi’s van de chef (4 stuks)     € 9.50/pp
• Gepocheerde Kabeljauw in Hollandaise Saus     € 9.20/pp
• Kort gebakken Zalmfilet met krokant korstje in witte wijnsaus   € 9.20/pp
• Ambachtelijke Kaaskroket met garnituur     € 2.50/st
• Ambachtelijke Garnaalkroket met garnituur     € 3.00/st   
   *Waarborg € 2.5/bord
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Hoofdgerechten

• Hertekalffilet in wildsaus op wijze van de chef    € 22.90/pp 
• Filet van everzwijn in een jagerssaus van boschampignons   € 21.90/pp
• Wit van Fazant in Fine Champagne Sausje     € 20.80/pp
• Filet van Hazenrug met wijnpeertjes      € 26.50/pp
• Wilde Eendenborst met appeltjes in een honingsausje    € 22.90/pp
• Stoofpotje van Parelhoen      € 20.80/pp
• Stoofpotje van Everzwijn      € 20.80/pp

• Gevuld varkenshaasje in een jasje van spek     € 18.30/pp
• Filet Pure van Kalf in een winters sausje      € 22.90/pp
• Kalkoengebraad in Champignonsaus     € 17.90/pp
• Varkenswangetjes van de chef     € 14.50/pp

• Gepocheerde Kabeljauw in Hollandaise Saus      € 18.00/pp
• Gegratineerd Vispannetje       € 17.90/pp 
• Kort gebakken Zalmfilet met krokant korstje in witte wijnsaus   € 19.00/pp

• Verse aardappelkroketjes       € 0.25/st 
• Verse frietjes        € 2.75/kg 
• Aardappelpuree        € 2.00/pp
• Aardappelsalade        € 2.00/pp
• Bakaardappeltjes voor bij Gourmet      € 2.00/pp
• Gratin Dauphinois       € 2.50 /pp
• Warme groentjes: Wortel-Broccoli-Courgette, Witloof & Gegratineerde tomaatjes  € 4.50/pp
• Appeltje met veenbessen      € 1.50/st

Pepersaus, Champignonsaus, Béarnaise, Provencaalse saus, Jagersaus,  € 10/L 
Fine Champagne, Portosaus, Hollandaisesaus, …  

Wildgerechten

Klassiekers

Visgerechten

Aardappelbereidingen & warme groentjes

Huisbereide warme sauzen

Al onze hoofdgerechten zijn voorzien van aangepaste warme groentjes, verse kroketjes of gratin dauphi-
nois. Appeltje met veenbessen enkel inbegrepen bij wildgerechten. Wel mogelijk om apart te bestellen.



€ 32,90pp

€ 36,10pp

€ 34,50pp

€ 36,90pp

€ 8,50pp

€ 37,90pp

Tomatenroomsoep met kalfsballetjes
•

Kort gebakken Zalmfilet met krokant korstje 
in witte wijnsaus

of
Filet de Solle 

•
Kalkoengebraad in  
Champignonsaus 

of
Gegratineerd Vispannetje

•
Kroketjes of gratin dauphinois

Warme groentjes
• 

Dessert Deluxe

Pompoensoep
•

Filet De Solle
of

Gepocheerde Kabeljauw 
in Hollandaise Saus  

•
Filet van Everzwijn in een 

sausje van boschampignons
of

Wilde Eendenborst met appeltjes 
in een honingsausje

•
Kroketjes of gratin dauphinois

Warme groentjes
• 

Dessert Deluxe

Tomatensoepje met balletjes
•

Kipfilet in saus of vol au vent 
of balletjes in tomatensaus

Kroketjes of Puree
•

Chocolademousse 
van het huis

+ Leuk eindejaarscadeautje

Aspergeroomsoep met verse asperges 
•

Carpaccio van Wit-Blauw Rund
of

Scampi’s van de chef
•

Gevuld varkenshaasje  
in een jasje van spek

of
 Gepocheerde Kabeljauw  

in Hollandaise Saus
•

Kroketjes of gratin dauphinois
Warme groentjes

• 
Dessert Deluxe

Roomsoepje op basis van kalfsfond 
•

Scampi’s van de chef
of

Gepocheerde Kabeljauw 
in Hollandaise Saus

•
Wit van Fazant in 

Fine Champagne Sausje
of

Filet van Everzwijn in een 
sausje van boschampignons         

•
Kroketjes of gratin dauphinois

Warme groentjes
• 

Dessert Deluxe

Preisoepje met 
krokant gebakken spekjes

•
Scampi’s van de chef

of
Kort gebakken Zalmfilet 

met krokant korstje in witte wijnsaus
•

Hertekalffilet in wildsaus 
of

Filet Pure van Kalf in 
een winters sausje         

•
Kroketjes of gratin dauphinois

Warme groentjes
• 

Dessert Deluxe

Menu 1

Menu 3

Kindermenu

Menu 2

Menu 4 Menu 5
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Buffetten

• Gekookte Natuurham gevuld met asperges
• Huisbereid gebakken Rosbief
• Boerenham van het huis met meloen
• Huisbereid Kippenwit
• Salami 
• Plakje Boerenpaté met uienconfijt
• Huisbereid Kalfsbrood
• Italiaanse salami

• Gerookte Zalm
• Tomaat Crevette
• Gerookte Forelfilet
• Gevuld eitje
• Gestoomde Zalm
• Hamrolletje met Asperge
• Kippenwit van het huis
• Salami
• Gebakken Rosbief
• Plakje Boerenpaté met uienconfijt
• Huisbereide boerenham met meloen

• Huisbereide Beenham Brasvar
• Gerookte Boerenham huisbereid
• Vleesbrood huisbereid
• Ambachtelijke Lunch- & Boereworst
• Gebakken Mosterdspek van het huis
• Hoofdvlees
• Boerenpaté met uiconfijt
• Gebakken witte pens
• Gebakken bloedworst (seizoen)
• Rillette Brasvar
• Bereid Boerengehakt

Rijkelijk aangevuld met ajuintjes,  
augurkjes en verschillende soorten mosterd.

Vleesbuffet    € 12.50/pp Vlees & Visbuffet   € 15.50/pp

Breughelschotel  € 13.90/ppFeest Buffet De Luxe    € 25.50/pp

Dit alles mooi gegarneerd met vers fruit en onze allerbeste zorg!!  
Voorzien van koude groentjes, aardappelsalade en sausjes.

• Huisbereide gekookte ham gevuld met asperges
• Parmaham • 24 maanden gedroogd • met meloen
• Huisbereide Rundsfilet
• Gebakken Rosbief gekruid door de chef
• Kipfilet van het huis
• Wildpaté met uienconfijt
• Italiaanse Salami
• Tomaat Garnaal
• Gerookte zalm
• Gestoomde zalmfilet
• Gerookte heilbotfilet
• Borrelglaasje met zalmmousse
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Gezelligheidsschotels
• Biefstuk
• Mini Cordon bleu
• Kaasburgertje
• Hamburgertje
• Stukje Kipfilet
• Wit pensje
• Chipolata
• Kalkoenlapje
• Stukje Ardeens gebraad
   Supplement Lamskoteletje: +1 € p.p.

Back to basics met een mooie selectie van puur vlees. Wij 
kiezen voor u excellente stukjes gerijpte entrecôte, Brasvar, 
kalfs- en lamsvlees. Allemaal van de beste kwaliteit. Perfect 
op uw steen of grill te bakken.

• Rundsvlees
• Kalfsvlees
• Kipfilet
• Chipolata
• Stukje Ardeens gebraad
• Grillworst
• Spekrolletje
• Ruim assortiment aan Balletjes: 
   Kaasballetjes, hamburgerballetjes, 
   Toscaanse balletjes

• Gemarineerd stukje Kabeljauw
• Rundstournedos
• Spiesje van gemarineerde Gamba’s
• Lamskoteletje
• Papillotte van zalm
• Gekruid Varkensspiesje
• Kalfslapje gemarineerd
• Ardeens Koteletje
• Kippenoester
• Gekruide krieltjes

Gourmet   € 10.00/pp

Kids schotel   € 5.50/pp

Fondue   € 10.00/pp

Teppanyaki   € 18.00/pp

Gourmet of Fondue aangepast met een  
gevarieerd assortiment aan hamburgertjes,  
kipfilet en worstjes.

Tip voor de eindejaarsfeesten

Steengrill de Luxe   € 19.00/pp  (+-450gr/pp)

• Gemengde Salade
• Tomaat met fijne ajuinsnippers
• Geraspte worteltjes 
• Verse boontjes
• Gestoomde bloemkool
• Vinaigrette Maison   
   *Waarborg € 5.00/schotel

Mayonaise, cocktail en tartaar van het huis

Bakaardappeltjes of Aardappelsalade

Koude groentenschotel    € 3.50/pp Koude Sausjes    € 1.50/pp

Aardappeltjes voor bij  
Gourmet en Fondue     € 2.00/pp
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Rund:   
Steak van de Chef, Entrecôte, Côte à l’os

Varken:   
Gekruide koteletjes, gekruide ribbekes, gemarineerd speklapje,  
gekruide ardeense koteletjes, spekfakkels, gekruide varkenshaasjes,...

Kip & kalkoen:  
Gemarineerde kipfilet, gemarineerd kalkoenhaasje, gekruide kippenboutjes, ...

Brochetten:   
Kipbrochette, kalkoenbrochette, varkensbrochette, rundsbrochette,  
kalfsbrochette, mix brochette, mini-pens brochette, kipballetjes Brochette

Worsten:   
Bbq-worst, witte pens, chipolata, merguez, grillworst, kaas-grillworst, witte pens met kaas, ...

Vis:  
Scampibrochette, zalmbrochette, gemarineerde tongrolletje, zalmpapillot

Lamsvlees:   
Gemarineerd lamskotelet of lamskroontje

winter en zomer: Het hele jaar door!Barbecue

Broodjes

Deze broodjes zijn  
niet te verkrijgen  
op 1 januari

Rijkelijk belegd met charcuterie en salades: kaas, hesp, boerengehakt, 
prepare, salami, vleessalade, krabsalade, kip curry, …
Met aangepaste garnituur en mooi afgewerkt met vers fruit

Rijkelijk belegd met gerookte zalm en kruidenkaas, garnaalsalade, 
Italiaanse Tonijn en zongedroogde tomaatjes, brie en honing, 
Italiaanse salami, Parma Ham met pesto, Kipsalade Rode Pesto,…

Mini Sandwiches en- of mini Pistolets    € 1.25/st

Mini Sandwiches en- of mini Pistolets de luxe    € 1.65/st



Puur natuur: 100% vlees

Gekweekt in Heule bij Thomas Demuynck

Mals en sappig vlees met een heerlijke smaak
Toppers in ons assortiment: Varkenskroontje,  
Varkenshaasje, Ribeye, Gelardeerd, Orloff, …

Uitgesproken smaak, kleur en malsheid zijn typerend 
voor het kalfsvlees van de firma Lornoy, te Geel. Reeds 
decennialang staan zij gekend voor hun beste kwaliteit. 
Wordt hier bij ons in eigen atelier volledig versneden.

Toppers: Kalfsrosbief, Kalfsrollade,  
Kalfsmedaillon, Kalfstong, Kalfsstoofvlees,…

Tijdig te bestellen!
Haas, Hertenkalf, Fazant, Wilde Eend,  
Parelhoen, Everzwijnfilet, Bresse Kip,…

Selectie van de vroegmarkt  
Rungis - Viande Exclusif 

Limousin, Simmenthal, Charolais,  
Blonde d’Aquitaine, Angus Aberdeen,  
Holstein, Aubrac,…

Wij beschikken altijd over enkele rassen,  
om zeker te zijn van uw stuk,  
spring gerust binnen en vraag ernaar  
in de slagerij.

Het Brasvarken van vroeger  
met een unieke, verfijnde smaak

BElGIsch WIT-BlAUW

slAGERsVARKEN - Uitsnijderij De Stoop Waregem

EUROPEEs DRY-AGED MEAT

BRAsVAR - Verbivar Nevele

Rundsvlees 

Varkensvlees 

Kalfsvlees Wild & gevogelte
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Waregemstraat 304   •  8540 Deerlijk  •  056 32 62 24
www.slagerijsoetaert.be   •           Slagerij Soetaert

Openingsuren:
ma-di-woe:  07.00u-13.00u en 14.30u-18.30u
donderdag:  gesloten
vrijdag:  14.30u-18.00u
zaterdag:  08.30u-13.00u en 14.30u-18.00u
zondag:  08.30u-12.00u


