Eindejaarsbrochure
AD Delhaize Poperinge

OPENINGSUREN
FEESTDAGEN
Donderdag 24 & 31 december
van 8u – 17u
Vrijdag 25 december &
vrijdag 1 januari
gesloten

Gourmet

Fondue
Vleesfondue puur

Kalkoenvlees, varkensvlees, rundsvlees

Gourmet

Gourmet Royal

Biefstuk, lamskotelet, kalkoenlapje,
merguez, kaasburger,
varkenshaasje met spek,
cordon bleu, gemarineerde kipfilet

Gemarineerd biefstuk,
gemarineerd varkenshaasje,
gemarineerd kalkoenlapje,
gemarineerde brochette, merguez,
kaasburger, lamskotelet, gyros

8.

€ 50
Casillero Cabernet Sauvignon (Chili), 75 cl € 6,99

8.

€ 50
Kinderfondue

Kalkoenvlees, gehaktballetjes/worstjes,
varkensvlees

3.

€ 00

11.

€

50

Fondue van het huis

Kalkoenvlees, varkensvlees, rundsvlees,
gehaktballetjes/worstjes,

7.

€ 50

Casillero Cabernet Sauvignon (Chili), 75 cl € 6,99

Stellenbosch Pinotage (Zuid Afrika), 75 cl € 8,99

Kindergourmet

Steengrill

Chipolata, kippenlapje, kaasburger

3.

€ 50

12.50

€
Gourmet Royal

Steengrill

Lamsvlees, varkensvlees, kalkoenvlees,
rundsvlees, kalfsvlees
Casillero Cabernet Sauvignon (Chili), 75 cl € 6,99

2

3

Specialiteiten beenhouwerij
€

Gevulde kalkoenbil

€

Kalkoenfilet exotique

€

Limousin

4

10.95

Gevulde kalkoen

/KG

12.55

/KG

15.70
18.59

€

VANAF

/KG

/KG

16.95

Orloffhaasje

€

Siciliaans varkenshaasje

€

Gebraad van de chef

€

Ardeens gebraad

€

21.70

14.50

/KG

14.50

/KG

13.50

Bieslook gebraad

€

Mediterraans gebraad

€

Brasvarken

/KG

16.85
€ 65
9.

/KG

VANAF

/KG

17.59

Wit blauw

€

Gevuld varkenshaasje

€

Ardeens varkenshaasje

€

Zuiders varkenshaasje

€

Poperings standevlees

€

/KG

16.95

/KG

16.95

/KG

17.50

/KG

13.50

14.50

Duivels gebraad

€

Orloffgebraad

€

Varkensgebraad met kaasgehakt

€

Provençaals gebraad

€

Feestgebraad

€

Kalkoenfilet

€

Vulling voor gevogelte

€

/KG

14.50

/KG

14.50

/KG

19.30

/KG

14.50

/KG

13.65

/KG

11.50

/KG

/KG

5

Vis

Teppanyaki

Visbuffet

€

Gerookte zalm, gerookte makreel, gerookte
heilbot, tomaat garnaal, gestoomde zalm,
gamba, gerookte forel, tongscharrolletje,
afgewerkt met fruit & ei.

19.

€

50

Saint-Véran (Frankrijk), 75 cl € 9,99

13.

00

14.

€

00

15.

€

00

3.

€ 95

Teppanyaki vlees
Indisch spiesje met kipfilet en mango, lamsnootje met salieboter,
brasvarken spek piri piri, eendenborst op Oosterse wijze sesam,
kalfsoester, siciliaans varkenshaasje, spiesje limousin

Teppanyaki vis
Spiesje met kabeljauwhaasje, gamba zuiders spek, coquille in een
jasje van courgette seasalt, spiesje zalm kerstomaat, spiesje met
schartong, forelfilet, spiesje roodbaars

Teppanyaki vlees & vis
Lamsnootje met salieboter, kalfsoester, siciliaans varkenshaasje, spiesje
limousin, coquille in een jasje van courgette seasalt, spiesje zalm,
spiesje kabeljauw, gamba zuiders spek

Groenten
Oosterse groentenmix, ketjap saus, noedels, sweet & sour, rijst

Casillero Del Diablo Chardonnay (Chili), 75 cl € 6,99
Bonastro Cabernet Sauvignon (Chili), 75 cl € 5,49

6

Teppanyaki vlees

7

Broodjes

Kaas

Broodjesmand
We garneren het broodje met wat groenten of
fruit aangepast aan het beleg. De broodjes worden
gepresenteerd in mandjes en versierd met vers fruit.

1.

€ 25

STUK

1.

€ 50

STUK

Kaasplank

Luxe kaasplank

Selectie van courante smeuïge &
verfijnde of sterkere kazen,
versierd met nootjes, vers en gedroogd fruit

Selectie van exclusieve kazen, versierd
met nootjes, vers en gedroogd
fruit, botertjes, Brugse beschuiten,
confituurtjes, dadelschijfjes met
noten, olijven, zongedroogde tomaten …

11.00

€

Gewoon beleg
Kaas, ham, krabsalade, préparé, kippenwit,
gerookte ham, kruidenkaas, kip curry.
Luxe beleg
Zalm, heilbot, garnaalsalade, vissalades,
gandaham, camembert.

15.00

€

VANAF 4 PERSONEN
Finesse Chardonnay (Zuid-Afrika), 75 cl € 10,99
Tour du Cauze St.-Émilion Grand Cru (Frankrijk), 75 cl € 15,99

Verrassingsbrood
Groot wit of bruin brood
5 À 6 PERSONEN

30.00
€
35.00

€

8

Gewoon beleg

Les Clayes Graves (Frankrijk), 75 cl € 5,59

Luxe beleg

Vent Marin Merlot (Frankrijk), 75 cl € 4,99

Luxe Kaasplank

9

Menu’s
Feestmenu

Vleesmenu

Vismenu

Kaasbordje◊

Coquille schelp

Tomatensoep met balletjes

Scampi met currysaus en appel

Mechelse koekoek fine champagnesaus,
gratin aardappelen & mix van boschampignons

Standevlees in Rodenbachsaus,
kroketjes & groene kool met spek

Kabeljauwhaasje met kreeftensaus,
puree & gestoofd witloof

Pique nique (soort fagotin van merk
Delhaize), Président Mini brie,
Watou, Frontieren jong, Flandrien
gerijpt + afwerking fruit en nootjes
125 g

15.00

29.50

€

€

PER PERSOON

PER PERSOON

HG**: Lindemans Shiraz Bin 50 Australië,
75 cl € 6,99

VG*: Coq du matin Viognier IGP d’OC, 75 cl €6,89

28.00

€

VG*: Ingersheim Pinot Gris Alsace, 75 cl €7,99

HG**: Saumur Champigny Grande Reserve la Clotière Loire,
75 cl €12,99

Wildmenu
Duo van wildpaté (everzwijn en ree)
met toast en confijt
Stoofpotje van hert, gratin aardappelen,
appel met veenbessensaus

19.50

€

PER PERSOON

VG* & HG**: Fuzion malbec/
Cabernet Sauvignon Argentinië, 75 cl €7,49

10

* Voorgerecht

**Hoofdgerecht

HG**: Laroche Chablis Bourgogne, 75 cl €14,99

Vegetarische menu
Veggie wrap met gyros op basis van
champignon, sojascheuten en witte kool
Vegetarische pasta met tofu
en groentjes

18.

€

50

PER PERSOON

VG*: Santa Julia Altitude Argentinië, 75 cl € 6,99
HG**: Vipra Rossa Italië, 75 cl € 4,99

5 porties van ± 25 g
◊ Niet door ons op bord gedresseerd.

6.

€ 00

PER PERSOON

Kindermenu

Dessertbordje◊

Kaaskroket

Chocomousse, panna cotta,
mini éclair, mini javanais ,
mini bavarois + afwerking fruit
125 g

Kipfilet, kroketjes & appelmoes

12.00

€

PER PERSOON

5 porties van ± 25 g
◊ Niet door ons op bord gedresseerd.

5.

€ 00

PER PERSOON
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Fijne Vleeswaren

Vleesbuffet

Breugheltafel

Gekruid kipfilet, filet de
saxe, provençaalse hamfilet,
lunchworst, salami rosette,
boerenworst, kip curry, gegrilde
kalkoenborst, préparé, roasted
porc, kalfsworst, rillette, toscaanse
bacon, parmaham

Varkensgebraad, salami, rosbief, paté,
gerookte ham met meloen, kippenwit,
natuurham met asperge, hespenworst,
kippenboutje, tomaat garnaal,
afgewerkt met fruit & ei

Witte pens & bloedworst, hoofdvlees,
kippenboutje, breughelkop, potjesvlees,
ovenspek, paté, bereid gehakt, droge
worstjes, afgewerkt met fruit & ei,
potje mosterd

10.

€

12

00

15.00

€

VANAF 4 PERSONEN

13.00

€

Koude vis- en
vleesschotel
Gerookte zalm, tomaat opgevuld
met garnalen, gestoomde zalm,
gerookte heilbot, gerookte makreel,
varkensgebraad, rosbief, gerookte ham
met meloen, natuurham met asperges,
kippenboutje, afgewerkt met fruit & ei

18.

€

00

Groentenbuffet
Gemengde sla, geraspte wortelen natuur,
tomaat in schijfjes, boontjes,
bloemkool, aardappelsalade
Extra: stokbrood
Sausjes: mayonaise, cocktailsaus, vinaigrette

3.

€ 95
PER PERSOON
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Tapas
19.

€

50

BIJ APERITIEF
VOOR 5 À 6 PERSONEN

9.

€

00

PER PERSOON

ALS AVONDMAAL
VANAF 4 PERSONEN

Tapas aperobord
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Specialiteiten traiteur
26.75

Tapas aperobord

Mechelse koekoek ‘Fine Champagne’

€

Garnalen in look, Landana-kaas met olijf en
tomaat, jonge kaas, stickadoworstjes met walnoot,
aperobolletjes pur porc, mini mozzarellabolletjes
met zongedroogde tomaat en pesto, olijvenmix

Ardeens kalkoengebraad met fijne groentjes

€

Poperings standevlees in biersaus

Tapasschotel
Coppa, salami tartufo nero, gekruide kipfilet,
gedroogde Superanoham, chorizo, stickado-worstjes,
apero boules, Ibericokaas, Landanakaas olijf/
tomaat, tête de moine, zwarte en groene olijven,
zongedroogde tomaat, sweet pepper met feta, spiesje
van kerstomaat en mozzarella, 3 spreads en toast

Alba Martin Albariño (Spanje), 75 cl €7,99

Casselrib in juliennesaus

/KG

19.40

/KG

15.95
€
13.50
€

/KG

/KG

28.95

Tongrolletjes op Oostendse wijze

€

Tongrolletjes met kreeftensaus

€

Visschelp van het huis

€

/KG

31.50

/KG

4.50

/STUK

7.

Sint-Jacobsschelp van het huis

€ 95

Verse kroketten (20 stuks)

€ 00

Aardappelgratin

€ 75

Tomatensoep met balletjes

€ 95

Boschampignonsoep

€ 95

Aspergeroomsoep

€ 00

Bisque van garnalen

€ 00

/STUK

5.

6.

3.

/KG

/LITER

4.

/LITER

6.

/LITER

9.

/LITER
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Bestellen?
Bestellen kan op deze manier:

16

•

In de winkel

•

Via beenhouwerij @delhaizepop.be

•

Via het telefoonnummer van de
beenhouwerij Poperinge: 057 33 46 50

POPERINGE
Ieperseweg 10 - 12 - 14
8970 Poperinge

OPENINGSUREN
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

12u-19u
08u-19u
08u-19u
08u-19u
08u-20u
08u-19u
08u-12u

mail
telefoon
fax
beenhouwerij

info@delhaizepop.be
057 33 46 34
057 33 55 29
057 33 46 50

