Bestellen
Wok
Runderlapjes met deegwaren zigeunersaus.
Kalkoenstoofpotje met krielaardappeltjes en finessesaus
Kippenblokjes met rijst en Oosterse saus
Scampi’s met rijst en een zachte currysaus
Deense goulash met deegwaren en room
16,50€/pers
Huur wokpan 5€

Fondue
Blokjes rundstournedos, Duroc (varken), kipfilet,
vleesballetjes en spekrolletjes

Om al uw gerechten met de beste zorgen te kunnen bereiden,
vragen wij u tijdig te bestellen.
Kerstmis: ten laatste op zaterdag 19/12
Nieuwjaar: ten laatste op zaterdag 26/12

Maandag 21/12, Dinsdag 22/12, Woensdag 23/12
8.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u.
Donderdag 24/12
8.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 15.00u.
Vrijdag 25/12
gesloten, enkel afhalen bestellingen tussen 11.00u en 12.00u.
Zaterdag 26/12
8.00u tot 12.00u.

Assortiment vleesballetjes en spekrolletjes

Zondag 27/12: gesloten

16,50€/kg

Maandag 28/12, Dinsdag 29/12, Woensdag 30/12
8.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u.

Gourmet

Donderdag 31/12
8.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 15.00u.

Rundstournedos, satéstokje, kipfilet, vinkje,
entrecoteburger, chipolataworstje,
lamskoteletje, schnitzel

Vrijdag 01/01
gesloten, enkel afhalen bestellingen tussen 11.00u en 12.00u.

11,50€/pers

Zaterdag 02/01
8.00u tot 15.00u.

Kindergourmet:
Kipfilet, hamburger, worst

Zondag 03/01: gesloten

5,95€/pers

Maandag 04/01, Dinsdag 05/01, Woensdag 06/01
en Donderdag 07/01
gesloten

Steengrill/Teppanyaki

Vrijdag 08/01: terug open!

Rundstournedos, varkenshaasje, kipfilet,
kalfslapje, entrecoteburger,
lamskotelet en kippenworstje
11,50€/pers

Prijzen geldig vanaf 1 november 2020

Bovyn-Nauwelaerts
s

Openingsuren

10,95€/pers

(apart of aanvullend te verkrijgen)

Slagerij - traiteur

Eindejaarsfolder
2020

Slagerij Bovyn
wenst u van harte fijne feestdagen en
een fantastisch
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Koningsplein 39 · 2500 Koningshooikt
Tel: 03/482 14 47
www.slagerijbovyn.be
info@slagerijbovyn.be

Aperitiefhapjes

Buffetten

Mini kaashapje, mini vidé, mini worstenbrood,
mini pizza, mini visje

Standaard buffet

(Eigen bereiding)

0,95€/stuk

Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes 		
Aspergeroomsoep			
Boschampignonsoep (paddestoelen)
Roomsoep van kreeft met grijze garnalen

4,95€/liter
5,50€/liter
6,00€/liter
8,95€/liter

Koude Voorgerechten (min 2 pers.)
Cocktail van verse zalm of krab 		
Cocktail van verse grijze garnalen		
Noorse visschotel met garnituur
Wildpastei met uienconfituur en garnituur
Meloen met ganda ham 			

9,50€/pers
dagprijs
10,95€/pers
8,50€/pers
7,95€/pers

aanvullingen
Gratin						9,95€/kg
Puree 						8,50€/kg
Krielaardappeltjes				7,50€/kg
Kroketten 					0,30€/st
Appeltjes gevuld met veenbessen		
2,50€/st
Aardappelsla 					8,95€/kg

Warme groenten
Boontjes met gerookt spek, witloof, spruitjes
5,50€/pers

10,95€/stuk
2,50€/stuk
4,50€/stuk
7,50€/stuk
9,50€/stuk
10,95€/stuk

Warme hoofdgerechten (min 4 pers.)
Vlees
Haas van Duroc varken met boschampignonsaus
		en spekjes				15,00€/pers
Parelhoenfilet met druivensaus		
16,00€/pers
Kalkoenfilet op Normandische wijze		
		(appeltjes en Calvados)			
15,00€/pers
Hertenragout met veenbessen		
16,00€/pers
Filetgebraad van Duroc varken
		
met een fijne jagersaus		
14,00€/pers
Konijnebillen op grootmoeders wijze		
15,00€/pers

Vis

Kabeljauwhaasje
		in een witloof-mosterdsausje		18,00€/pers
Tongrolletjes met juliennegroentjes
		in een witte wijnsaus			18,00€/pers

Visbuffet

Tomaat garnaal, gepocheerde zalm, gerookte zalm,
gerookte heilbot, gerookte forel, gevuld eitje met krab,
groenten, aardappelsla, sauzen, breekbrood
24,95€/pers

breughelbuffet

Tomaten, komkommer, worteltjes en boontjes

Witte en zwarte pensen met appelmoes, frikandellen met krieken,
kippenboutje met fruitsaus, kop met mosterd, ardeense ham, paté
met confituur, ribbetjes en rijstpap met bruine suiker

(min. 6 pers.)

18,95€/pers

(min 2 pers.)

St.Jakobsschelp met puree 			
Kaaskroketten 				
Garnaalkroketten 				
Bladerdeeghapje met kip 			
Bladerdeeghapje met vis 			
Scampi’s van de Chef (6 stuks)		

22,50€/pers

Koude groenten
4,00€/pers

Warme Voorgerechten

(min. 6 pers.)

Tomaat garnaal, varkensgebraad, rosbief, hespenrolletje met
asperges, gevuld eitje met krab, gebraden kipfilet met
fruitsaus, aardappelsla, groenten, sauzen, breekbrood

KOUDE Sauzen
Cocktail, tartaar, look, curry, bbq, zigeuner en andalouse
8,95€/kg

WARME Sauzen
Champignonroom, peperroom, jagersaus, roze pepersaus
stroganoff, druivensaus

Uitbreidingen (buffetten)

		Gepocheerde zalm 		3,00€/pers
		Gerookte forelfilets 		3,00€/pers
		Gerookte zalm 		3,00€/pers
		Gerookte heilbot 		3,00€/pers
		
Meloen met Gandaham
3,00€/pers
		Tonijn met perzik		3,00€/pers

12,95€/kg

kalkoen

Kaasschotel

		Hoofdgerecht (250gr/pers) 14,95€/pers
		Dessert (150gr/pers)		12,50€/pers

Rijkelijk gevulde kalkoen (vers) vanaf 6 pers. 21,95€/kg

Desserten

wildassortiment
zie lijst in de winkel
3 dagen vooraf te bestellen

		
Tiramisu van speculaas
2,80€/stuk
		
Chocomousse 		
2,80€/stuk
		Rijstpap 			2,80€/stuk
		
Panna Cotta 			
2,80€/stuk

