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Gezellig Tafelen
Fondue traditioneel (300gr/pers)

Rundsvlees, kipfilet, slavink en gekruide gehaktballetjes
11,90 €/p.p.

Fondue mix (300gr/pers)
Rundsvlees, varkenshaasje, kalfsmedaillon, kipfilet, slavink 

en gekruide gehaktballetjes
11,90 €/p.p.

Steengrill op schotel
Steak, kipfilet, lamskoteletje, chipolata, slavink,

hamburger, kalfslapje
13,40 €/p.p.

Gourmet op schotel
Steak, kipfilet, chipolata, cordon-bleu, slavink,

hamburger, kalkoen brochetje 
* Gratis pannekoekendeeg

13,40 €/p.p.

Kindergourmet op schotel
Kipfilet, hamburger, chipolata

* Gratis pannekoekendeeg
5,90 €/p.p.

Gourmet en steengrill verpakt
Stel zelf uw assortiment samen.

Keuze uit: chipolata, hamburger, steak, kipfilet,
cordon bleu, lamskotelet, lamsfilet, gyros, pitta, 

loze vink, kalfslapje, schnitsel, slavink, saté, kalkoenbrochetje
(prijs gewogen aan winkelprijs)

Fondue verpakt
Rundsvlees, varkenshaasje, kalfsmedaillon, kipfilet, slavink 

en gekruide gehaktballetjes
21,90 €/kg

Groentenschotel steeds per 2 te bestellen
Boontjessla, witte kool, wortel, komkommer, tomaatjes met ui, 

rode kool en aardappelsla

6,95 €/p.p.

Heerlijke Winterstoofpotjes
(traag gegaard, boordevol smaak)

Herteragout op Bourgondische wijze: 
Hertevlees van de boutjes in een stoverijtje 

met veenbessen en boschampignons
10,40 €/p.p.

Varkenswangetje met frambozenbier:
Heerlijk zachte varkenswangetjes, een tikje zoet door 

het frambozenbier en krokant witloof
7,80 €/p.p.

Zuiders lamsstoofpotje:
Mager lamsvlees met boontjes en worteltjes met typische 

Mediterraanse smaak
6,70 €/p.p.

Openingsuren Kapellen
Tijdens de kerstvakantie geen avondshop!!! 

Maandag 23 en 30/12 gesloten
 shop open van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u

dinsdag 24/12 van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00
woensdag 25/12 van 10u00 tot 12u00 (shop + bestellingen afhalen)

dinsdag 31/12 van 8u30 tot 16u doorlopend
woensdag 1/1 gesloten

Vakantie van ma 6/1/2020  t/m do 9/1/2020

Dorpsstraat 55 | 2950 Kapellen
Tel: 03/664.20.94

Openingsuren Putte
dinsdag 24/12 open van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

 woensdag 25/12 Afhalen bestellingen van 11u-12u
dinsdag 31/12 van 8u30 tot 16u doorlopend

Gesloten van di 7/1/2020 t/m do  9/1/2020

Puttestraat 49 | 2940 Stabroek
Tel: 03/344.34.64

 Slagerij Schillemans
Beste klanten,
Met deze feestfolder geven we naar jaarlijkse gewoonte het startsein van een 
zinderende feestmaand. In de eerste plaats zijn wij uw versvleesspecialist bij uitstek. 
Dagelijks schuimen wij voor dag en dauw de Belgische markt af op zoek naar het 
malste stukje vlees of het lekkerste stukje wild. Eens iets nieuws proberen? 
Breng uw recept mee en samen bekijken we welk stukje vlees het beste bij uw 
recept past. Hebt u al kennis gemaakt met onze zelfgemaakte fonds? 
Deze geven uw gerechten een fijne toets en maken uw sausen tot een ware 
delicatesse. 

Voor de niet kokers staat onze folder boordevol specialiteiten. Traiteurgerechten 
worden van begin tot einde gemaakt in eigen atelier met dagverse ingrediënten. 
Fondue, gourmet en steengrill vindt u nergens zo origineel gepresenteerd als bij 
ons. 

Samen met de ervaring en creativiteit van onze hele ploeg doen wij al uw feesten 
slagen.
 
Wij verwijzen nog graag even naar onze “Koken is kinderspel” weekenden.
Enkele gerechten die aan bod kwamen kunnen uiteraard besteld worden.

Karen, Filip & het voltallige team

Feestfolder
Praktische afspraken

Wij behouden ons het recht voor prijzen aan te passen 
bij extreme prijsschommelingen.

 
Ten laatste bestellen

Voor kerst : tot en met dinsdag 17/12
Voor oudjaar: tot en met dinsdag 24/12

Wij aanvaarden geen online bestellingen tijdens de feestdagen.



Vers Vlees
Rundsvlees van het Belgisch wit-blauw ras

Rosbief, filet-pur, steak, fondue, entre-côte, zesrib, ossenstaart, 
soepvlees.

Vers Inlands wild en gevogelte

Hertekalffilet, hertekalfkoteletjes en herteragout, fazantjes,
hazenruggen en billen, wilde eendenfilets, 

maigret, parelhoen, kwartels, bosduif, ...

Top lamsvlees uit Nieuw-Zeeland

Racks, koteletjes, filets, bout, ragout

Heerlijk gezond kalfsvlees

Gebraad, koteletten, lapjes, filet, zwezeriken, fricassee, ...

Veelzijdig varkensvlees

Gebraad, lapjes, koteletjes, haasjes, orloffgebraad,
speenvarkenkoteletjes  

Koken is kinderspel
Babykalkoen met een vulling van kalfsgehakt, appel, sjalot
(roomsausje met een fijne honingtoets erbij te verkrijgen) 

Vers: 15,40 €/kg

Gevulde kalkoen, kippengehakt, abrikozen, druifjes, 
pruimpjes en mandarijntjes

(roomsausje van veenbesjes erbij te verkrijgen)
Vers: 15,40 €/kg

Kalkoenfilet gevuld met kalfsgehakt, bospaddestoelen, 
truffel en pistachpitten

(champignonsausje erbij te verkrijgen)
Vers: 22,40 €/kg

Kalkoenfilet in een spekjasje (sappig vlees)
(roomsausje erbij te verkrijgen)

Vers: 22,40 €/kg

Onze heerlijke sauzen zijn afzonderlijk te koop.

U krijgt bij deze niet alledaagse bereidingen duidelijke instructies 
als garantie op een verbluffend resultaat.

Aperitiefhapjes
Mini vidée met kaas, kaas & ham, kip  0,85 €/st.
Mini pizza  0,90 €/st.
Mini worstenbroodjes  0,85 €/st.
Scampi met gerookt spek 1,15 €/st.
Kippenkluifjes  0,40 €/st.
Visje zalm  1,00 €/st.
Visrolletjes  0,90 €/st.

Soepen
Tomatensoep  4,60 €/lt.
Krachtsoep van runds met een kruidenflesje 4,60 €/lt.
Zeebrugse vissoep (boordevol heerlijke noordzeevis) 9,20 €/lt.
Waterkerssoep met kip   5,20 €/lt.

Koude Voorgerechten
Carpaccio van wit-blauw rund, rucola, parmesan  8,95 €/p.p.
 en pestovinaigrette
Trio van wildpaté met confits    7,45 €/p.p.
Cocktail van garnaal, roze pompelmoes en  9,45 €/p.p.
 cocktailsaus met single malt bowmore
Tartaar van zalm met gemarineerde radijsjes 8,95 €/p.p.
Vitello tonnato uit Piemonte            11,75€/p.p.

Warme voorgerechten
Tongrolletjes met gerookte zalm in saffraan  12,20 €/p.p.
Scampi’s in onze heerlijke kreeftensaus 9,90 €/p.p.

Aardappelbereidingen
Puree 2,65 €/p.p.
Knolselderpuree 3,90 €/p.p.
Gratin dauphinois 2,55 €/p.p.
Kroketten 0,25 €/st.
Amandelkroketten 0,50 €/st.
Aardappelsla 7,90 €/kg.
Pommes duchesse 0,85 €/st.

Warme Hoofdgerechten
Parelhoenfilet op vel gebakken met dragonsaus  12,40 €/p.p.
Nieuw-zeeland hertekalf met  19,50 €/p.p.
 onze vermaarde wildsaus
Lamsrugfilet met sausje van  12,40 €/p.p.
 pommerymosterd a l’ancienne
Eendeborstfilet in honingroomsausje 10,90 €/p.p.
Babykalkoen met een vulling van kalfsgehak, appel 10,40 €/p.p.
 en sjalot in een roomsausje met een fijne 
 honingtoets 
Kalkoenfilet in een spekjasje 12,60 €/p.p.
 in een gevogeltesausje met room 
Gevulde kalkoen, kippengehakt, abrikozen,   10,40 €/p.p.
 druifjes, pruimpjes en mandarijntjes in 
 een roomsausje van veenbesjes
Kalkoenfilet gevuld met kalfsgehakt,   12,60 €/p.p.
 bospaddestoelen, truffel en pistachpitten en 
 champignonsausje
Zeebrugs visserspotje (kabeljauw, zalm, tongfilet  14,40 €/p.p.
 met gestoomde groenten) 
Zalmfilet in mousselinesaus 12,80 €/p.p.

Warme Groenten
Geglaceerde worteltjes 2,40 €/p.p.
Peertjes in rode wijn  2,90 €/per 2 st.
Appel met veenbessen 2,60 €/st.
Krokant gebakken witloof 2,25 €/p.p.
Gebakken groentjes met tuinkruiden  3,15 €/p.p.


