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SUPPLEMENT BIJ FONDUE EN
GOURMET
Verse groenten + gratis
sausjes
Aardappelsalade
koude aardappelen
gebakken aardappelen
pastasalade

4.00 € p.p
9.50 €/ kg
8.50 €/ kg
8.95 €/ kg
14.50 €/ kg

JAARFOLDER

Slagerij - Traiteur Anja &Nathan
Aartrijksestraat 96

UW BESTE BARBECUE-ADRES
FIJNPROEVERS GOURMET

12,95 p.p
pepermedaillon, filet mignon, kipmedaillon, zalm,
lamskroon, eendenborstfilet, ardeens gebraad, gyros,
hertenkalffilet, kalkoenbrochetje.

TEPPAN YAKI vanaf 4 pers

21.50 p.p
6 soorten vlees: biefstuk, ardeens gebraad, eendenborst,
chipolata, kiptournedos en lamskotelet.
6 soorten vis: zeewolf, scampi, zalm, tongrolletje, gamba
en coquille .
6 soorten groenten: zuiders tomaat, courgette,
champignon, geraspte wortel, tomaat in vinaigrette,
witloof of boontjes in spek tijdens de zomer.
gratinaardappelen , pasta en verschillende sausjes.

FONDUE SPECIAAL

9.00 P;P

11.50 € p.p
+/- 500 gr vlees per persoon : rumsteak, varkenshaasje,
chipolata, kiptournedos, varkensmignonetje, lamskotelet,
pepermedaillon, kipschnitzel, kalkoenfilet, scampi

KINDERGOURMET
rumsteak, kipfilet, chipolata en kaasburger
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PAKKET 1

PAKKET 2

- steak maison
- kalkoenbrochette
- kippenbout
- barbecueworst

- gekruide rib
- bovenbil
- kotelet
- barbecueworst

7.50 € p.p

5.00 € p.p

7.90 € p.p

PAKKET 3

PAKKET 4

- scampi brochette
- filet brochette
- rumsteak
- barbecueworst

- steak maison
- zalmpapillot
- gekruide rib
- kalkoenbrochette

P

+/- 500 gram vlees per persoon : rundsvlees,
varkensvlees, kippenvlees, kalkoenvlees, assortiment
gehaktbolletjes, mini brochetje van varkensvlees, witte
pens en mini chipolata.
KINDER FONDUE
4.50 P.P
kippenfilet , mini chipolata en assortiment
gehaktballetjes

GOURMET SPECIAAL

Bij slagerij Anja & Nathan kunt u smullen
van een rijke waaier aan barbecue
paketten . Hier vindt u een overzicht .

8.90 € p.p

9.50 € p.p

U kunt ook zelf u barbecueschotel
samenstellen ...
Voor meer informatie, neemt u best
contact op of bezoek onze winkel .

WIJ AANVAARDEN OOK
BESTELLINGEN OP ZONDAG

8211 Aartrijke

050 78 25 69

BEZOEK ONZE WEBSITE :
WWW.SLAGERIJ-ANJA-NATHAN.BE

Dag

Uren

Maandag

8:00 - 12:30 uur 14:00 - 18:00

Dinsdag

8:00 - 12:30 uur 14:00 - 18:00

Woensdag

gesloten

Donderdag

8:00 - 12:30 uur 14:00 - 18:00

Vrijdag

8:00 - 12:30 uur 14:00 - 18:00

Zaterdag

8:00 - 12:30 uur 14:00 - 18:00

Zondag

Gesloten

feestdagen

gesloten

WIJ AANVAARDEN OOK
BESTELLINGEN OP
ZONDAG

BREUGELMAALTIJD

VISSCHOTEL

Kaas, hoofdvlees, paté, boerenworst, hesp, gehakt,
boerenhesp, droge worst, witte pens, vleesbrood,
bloedworst (winter), breugelspek ( zomer) ;.
prijs zonder groenten :

10.50€ p.p

prijs met groenten :

14.50 € p.p

VLEESSCHOTEL

17.00 € p.p

opgevulde tomaat met vleessla, eitje gevuld met
eiersalade, meloen met gandaham, gekookte ham
met asperge, kippenbout, fijnkostsalami, kipfilet met
tuinkruiden, vleesbrood, paté, gebakken rosbief,
gebakken varkensgebraad.
VLEES & VISSCHOTEL

25.00 € p.p
opgevulde tomaat met garnaalsla ,gerookte zalm,
gamba , gerookte heilbot, tongfiletjes, gerookte forel,
kiwi met krabsla, eitje met tonijn en vissla,
gepocheerde zalm, rivierkreeftjes, scampi,
fijnproeversglaasje.
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SYLVESTERBUFFET

28.00 € p.p
opgevulde tomaat met garnaalsla, gerookte heilbot,
gerookte zalm, gerookte forel, 1/2 eitje gevuld met tonijn
en krabsla, rivierkreeft, gepocheerde zalm, tongfilet,
gebakken scampi, gebakken kippenbout, gebakken
rosbief, gebakken varkensgebraad, gandaham met
meloen, kippewit,gamba, pandalus, gekookte ham met
asperge, fijnkostsalami.

23.00 € p.p

opgevulde tomaat met garnaalsla, gerookte zalm,
gerookte heilbot, tongrolletje, pandalus,1/2 eitje
gevuld met tonijnsla en met krabsalade, gepocheerde
zalm, gekookte ham met asperge, fijnkost, kippenfilet
met tuinkruiden, kippenbout, gerookte ham met
meloen, rivierkreeftje, gebakken rosbief

GROENTEN BUFFET
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1/2 tomaat, geraspte wortel, gemengde salade,
boontjes, komkommer, bloemkool, pastasla of
aardappelsla + sausjes gratis

BELEGDE BROODJES

8.90 € p.p

Een assortiment van 8 broodjes die belegd zijn met
verse charcuterie en verschillende salades. Het geheel
wordt mooi en rijkelijk versierd met vers fruit.

TAPASSCHOTEL

P

voor 4 à 6 personen

39.50 €/ per schotel

WARME VOORGERECHTEN

Kabeljauw met preisaus
scampi's op wijze van de chef
tongfilet met garnaalsausje

8.90 € p.p
9.00 € p.p
8.00 € p.p

WARME HOOFDGERECHTEN
Orloff gratin uit de oven met
champignons

8.20 € p.p

Varkenshaasje op Ardeense wijze

9.00 € p.p

Opgevuld varkenshaasje op
wijze van de chef

9.75 € p.p

Tongfilet in een sausje met grijze
garnaaltjes
Kalkoenfilet met een sausje naar
keuze

9.50 € p.p

8.50 € p.p

hertenkalffilet (seizoen) met sausje 16.90 € p.p
naar keuze
Heerlijke rundstong in Madeira

10.50 € p.p

Gepocheerde zalm met sausje
naar keuze

11.50 € p.p

Eendenborstfilet met sausje naar
12.50 € p.p
keuze
Onze hoofdgerechte zijn niet voorzien van
groenten en aardappelbereidingen. De garnituur
kunt u naar believen en persoonlijke voorkeur
zelf samenstellen .

