
Keurslager Hanne Chris

Lekkere feestideeën



APERO hapjes

 › Aperitiefboutje (6 stuks) 
 › Mini pizza (6 stuks) 
 › Mix mini vidés (12 stuks) 
 4x kaas-ham, 4x kip, 4x garnaaltjes 

 › Mini pita broodjes (6 stuks) 
 2x garnalen, 2x eend en 2x varkenswang

 › Warme Zeeuwse oester met wittewijnsaus                                                                                  
 › Tapasbox 
 een uitgebreid assortiment aan fijne charcuterie, tapenades en kaas

 › Tapasschotel voor 2 pers.                                                                                    
 › Box voor 4 pers. 
 › Box voor 6 pers.

Start je feest in stijl

SOEPEN
 › Pompoensoep met julienne van gerookte zalm 
 › Tomaat-pompoensoep met balletjes
 › Boschampignonsoep met gerookte ham                                                                                 
 › Bretoense vissoep



VOORGERECHTEN
 › Verse kaaskroket  

 › Verse garnalenkroket  

 › Sint-jakobsschelp  

 › Lenghaas met hollandaisesaus en bladerdeeghapje   

 › Gebakken zalm in saffraansaus met bladerdeeghapje

Geniet van een  
heerlijk voorgerecht uit  
ons assortiment



AARDAPPELVARIANTEN
 › Verse aardappelpuree (500 g = ± 2 pers.) 
 › Gratin dauphinois (500 g = ± 2 pers.) 
 › Aardappelsalade (500 g = ± 2 pers.) 
 › Verse kroketten (12 stuks)  
 › Verse kroketten (18 stuks)                                                                                                              
 › Verse frietjes (1 kg)

Laat je inspireren 
door onze feestelijke 

gerechten

GARNITUREN (apart verkrijgbaar)

 › Kriekpeer  

 › Groentekrans van warme groeten, volgens marktaanbod  

 › Assortiment koude groenten 

 › Feestsausen naar keuze 
 champignonroomsaus, bearnaise, champignonroomsaus met witte druiven,    
 cidersaus, pepersaus, wildsaus met veenbessen

HOOFDGERECHTEN

 › Gevulde kalkoen met truffels en mandarijntjes (vanaf 6 pers.)   - SPECIALITEIT V/H HUIS -  
 uiterste besteldatum: zaterdag 17 dec. (zowel voor kerst als voor oud/nieuw)

 › Lenghaas met hollandaisesaus, fijne groentjes en bladerdeeghapje                                

 › Gebakken zalmfilet met saffraansaus en bladerdeeghapje                                                  

 › Filet van jonge kalkoen in saus naar keuze  

 › Hertenkalffilet in viervruchtensaus  

 › Varkenshaas in archiducsaus of pepersaus                                                                             

 › Gevulde hoevekip met appeltjes en veenbessen in wildsaus                                              

 › Kalfsblanquette 

 › Hertenkalfstoofpotje

Winnaar Kristallen Kroon
(verkozen door Peter Goossens)

Lekkerste kalfsblanquette



 › Koude schotel met vlees     
 9 soorten charcuterie en tomaat-garnaalsalade

 › Koude schotel met vlees en vis     
 5 soorten vlees, 4 soorten vis en tomaat-garnaalsalade

KOUDE SCHOTELS

Maak het jezelf gemakkelijk

 › Rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, gevogelte, lamsvlees en wild 
 › Dagelijks verkrijgbaar op bestelling.

OM ZELF CREATIEF TE KOKKERELLEN

FONDUE • GOURMET • GRILL
 › Fondue

6 soorten vlees
- met groenten en sausen
- zonder groenten

 › Kinderfondue (400 g = voor 2 kindjes)
spekvinken en gehaktballetjes

 › Gourmet
10 soorten vlees
- met groenten, sausen en aardappelen 
- zonder groenten

 › Kindergourmet
mini chipolataworst, mini hamburger, mini Zwitserse schijf,     
mini brochette, mini kippenschnitzel

 › Steengrill
9 soorten vlees en een mini scampibrochette
- met groenten, sausen en aardappelen 
- zonder groenten

 › Teppanyaki (Japanse keuken)
4 soorten vis, 6 soorten vlees en dessert (ananas)
- met groenten, aardappelen en sausen 
- zonder groenten

 › Teppanyaki vis
2x zalmspies, 2x victoriabaarsspies, 2x sint-Jakobsvrucht,     
2x gambaspies en scampibrochette 
- met groenten 
- zonder groenten

Sfeer en gezelligheid 
aan tafel



FEESTMENU’S

Menu 1
Enkel verkrijgbaar met Kerst!

 › Soep 
 › Sint-jakobsschelp
 › Gevulde kalkoen met champignonsaus en witte druiven,   
wintergarnituur en en 6 kroketten

Menu 3
 › Soep naar keuze 
 › Sint-Jacobsschelp
 › Gevulde hoevekip met appeltjes en veenbessen in wildsaus,    
wintergarnituur en 6 kroketten 

Menu 2
 › Soep naar keuze
 › Lenghaas in hollandaisesaus met fijne groentjes en bladerdeeghapje 
 › Varkenshaas in pepersaus met wintergarnituur en 6 kroketten

speciaal voor jou geselecteerd

Opgelet!

 › 1 menu per klant
 › minimum voor 2 personen

Verras je gasten met een 
gastronomisch menu



KEURSLAGER HANNE CHRIS
Constant Permekelaan 29 

8490 Jabbeke

Tel. 050/81.54.05

dorine.franco@gmail.com

www.keurslagerhanne.be

OPENINGSUREN FEESTDAGEN:
Maandag 19/12: gesloten

Dinsdag 20/12: 8u-12u30 & 14u-18u30
Woensdag 21/12: 8u-12u30 & 14u-18u30

Donderdag 22/12: 8u-12u30 
Vrijdag 23/12: 8u-12u30

Zaterdag 24/12: 8u-12u30 & 14u-16u30 (bestellingen afhalen vanaf 14u tot 16u30)
Zondag 25/12: enkel afhalen bestellingen van 11u tot 12u (ook charcuterie, te bestellen a.u.b.)

Maandag 26/12: gesloten 
Dinsdag 27/12: 8u-12u30 & 14u-18u30

Woensdag 28/12: 8u-12u30 & 14u-18u30
Donderdag 29/12: 8u-12u30

Vrijdag 30/12: 8u-12u30
Zaterdag 31/12:  8u-12u30 & 14u-16u30 (bestellingen afhalen vanaf 14u tot 16u30)

Zondag  01/01: enkel afhalen bestellingen van 11u tot 12u (ook charcuterie, te bestellen a.u.b.)
Maandag 02/01: gesloten 

Vanaf dinsdag 03/01: normale openingsuren 

Prijzen onder voorbehoud
Door de aanhoudende onzekerheid van de grondstof- en energieprijzen  

kunnen de vermelde prijzen wijzigen.

BESTEL INFO

 › Alle prijzen vind u terug op onze webshop (tabblad feestfolder)  
https://webshop.keurslagerhanne.be/be-nl/keurslagerij-hanne/overview   

 › Voor de feestdagen worden geen bestellingen via mail aangenomen!
 › Bij het plaatsen van de bestelling wordt het volledige te betalen bedrag afgerekend. 

Pas dan is uw bestelling definitief  geplaatst!
 › Uiterste besteldatum gevulde kalkoen: zaterdag 17/12 (dit zowel voor Kerst als voor eindejaar)


