
Keurslager Dobbelaere

Lekkere feestideeën



APERO warme hapjes

APERITIEFPLANKEN 

 › 281  Assortiment warme hapjes (16 st.) € 23,00 / st.

 › 3401  Duo van garnaal- en kaasbolletje  €    2,40 / st.

 › 882  Oesters fine champagne (om te gratineren)  €    2,75 / st.

 › 3124  Bruschetta met zalm  €    1,95 / st.

 › 3123  Bruschetta met tomaat en basilicum  €    1,70 / st.

 › 3455  Bruschetta met brie en appel  €    1,90 / st.

 › 484  Apero kip  € 13,25 / kg

 › 3418  Gelakte ribbetjes  € 14.95 / kg

 › 3631  Apero breadsticks (6 stuks)  - NIEUW -  €    5.75/ st.

 › 3436  Gelakt buikspek   - NIEUW -   € 21.50/ kg

Wij voorzien 0,5 liter soep per persoon.
 › 413  Paprika soep met boursin  €   2,50 / pers.

 › 722  Tomatenroomsoep met balletjes op grootmoeders wijze  €   2,50 / pers.

 › 1691  Boschampignonroomsoep  €   2,50 / pers.

 › 3849  Wortel chilisoep  - NIEUW -   €   2.50 / pers.

 › 877  Bouillabaisse van het huis  - TOPPER -   €   6,75 / pers.

          (Kan ook als voorgerecht met grotere stukken vis.)
 › 725  Kreeftensoep van het huis  €   8,50 / pers.

PIMPJES SOEP:
 › 178  Gemalen emmentaler  € 24.38 / kg

 › 3842  Zalmsnippers  € 38.50 / kg

 › 3032  Grijze garnalen  € 79.50 / kg

 › 3843  Ganda snippers  € 38.85 / kg

 › 2378  Huisgemaakte soepballetjes  € 12,45 / kg

 › 972  Croutons natuur (bus)  €   6.96 / bus

 › 1160  Tapasplank (gezien op VTM)  € 16.90 / pers.

Verschillende fijne huisgemaakte charcuterie, antipasta,  
tapende, olijven, ... naar aanbod en seizoen.
Te verkrijgen vanaf 4 personen.

Tijdens de feestdagen assortiment warme hapjes (per 16 st.)  
te verkrijgen in de winkel.

Start je feest in stijl

HUISBEREIDE SOEPEN



VOORGERECHTEN koud 3403   FOOD TO SHARE! TOPPER koud

VOORGERECHTEN warm
 › 0087  Kaaskroketten  €    1,80 / st.

 › 0086  Garnalenkroketten  €   2,95 / st.

 › 0085  Sint-jakobsschelp  € 11,85 / st.

 › 736  Scampi’s van de chef (6 stuks)  € 11,85 / st.

 › 1469  Scampi’s in de kreeftensaus  € 13,10 / st.

 › 3454  Bouillabaisse van het huis 1l  - TOPPER -   € 13,50 / pers.

          (met grotere stukken vis)

 › 109  Vispannetje van het huis  - TOPPER - € 13,85 / st.

 › 3848  Babykreeft in de oven met lookboter  € 22,85 / st.

 › 2731  Babykreeft gegratineerd (spinazie & kaas)  - NIEUW - € 23,00 / st.

 › 999  Carpaccio van rund met rucolasalade en parmezaanschilfers  € 10,20 / pers.

 › 727  Vitello tonnato met bijpassende garnituur  - TOPPER -  € 13,00 / pers.

 › 2215  Gegarneerde Schotse zalm  € 13,50 / pers.

 › 3841  Gravlax zalm  - NIEUW - € 13,80 / pers.

U kunt altijd foie gras verkrijgen op bestelling.

Niets zo gezellig als samen rond de tafel zitten en proeven van verschillende gerechtjes!
Ons ruim assortiment bestaat uit:
 › Koud

Een charcuterieplank
Thai beef salad
Pollo tonato
Gerookte Schotse zalm met garnituur

 › Warm
Trio van Bruschetta
Patatas bravas
Kikkerbilletjes in de look
Gelakt buikspek
Flatbread
Scampi’s v/d chef

 › Dit kan u bestellen vanaf 4 personen  € 28,75 / pers.

Geniet van een  
heerlijk voorgerecht uit  
ons koud assortiment

Of laat je verleiden door een 
lekker warm voorgerecht



AARDAPPELGERECHTEN
 › 2914  Aardappelkroketten (per 20 verpakt)  €   6,25 / st.

 › 449  Aardappelpuree  €   9,50 / kg

 › 835  Krielaardappelen met spek  € 10,95 / kg

 › 540  Roomaardappelen  € 12,45 / kg

 › 2340  Gratin toufjes  € 14,25 / kg

Laat je inspireren 
door onze feestelijke 

gerechten

HOOFDGERECHTEN
Vlees
 › 713  Kalkoenfiletgebraad met roze pepersaus *  € 18,80 / pers.

 › 1454  Orloffgebraad v/h huis *  € 18,85 / pers.

 › 717  Kalkoentournedos met boschampignonsaus *  € 18,90 / pers.

 › 1426  Duroc opgevulde varkenshaasje in champignonsaus *  € 19,15 / pers.

 › 914  Goudbruin gebakken parelhoenfilet met druivensaus *  € 22,65 / pers.

 › 1425  Eendenbout in bergappelsiensaus *  € 22,75 / pers.

 › 3847  Opgevuld konijnenroullade met rozemarijn in grand veneur* - NIEUW -  € 23,25 / pers.

 › 2221  Stoofpotje van hert *  € 24,85 / pers.

 › 2222  Hertenkalf “GRAND VENEUR”*  DAGPRIJS / pers.

Specialiteit van het huis
Warme beenhesp met 2 soorten saus
 › 708  met koude feestgroenten  € 14,55 / pers.

 › 863  met warme feestgroenten  € 16,75 / pers.

Opgevulde kalkoen met champignons en truffel TOPPER
 › 718  met koude feestgroenten  € 15,90 / pers.

 › 862  met warme feestgroenten  € 18,05 / pers.

Vis
 › 1458  Tongfilets in kreeftensaus *  € 21,25 / pers.

 › 1456  Scampi’s van de chef (10 stuks)*  € 21,30 / pers.

 › 1428  Vispannetje van de chef*  € 21,70 / pers.

 › 1667  Paling in de room *  € 23,95 / pers.

 › 2725  Halve kreeft om te gratineren met witte wijnsaus  € 24,45 / st.

*Alle gerechten worden vergezeld van lekkere, warme feestgroenten.

vanaf 2 personen
HOOFDGERECHTEN

GARNITUREN
 › 266  Koude groenten  ALLES HUISBEREID € 4,90 / pers.

tomaat, komkommer, boontjes, erwtjes, wortelen, waterkers,
ui en gemengde sla

 › 269  Warme groenten  ALLES HUISBEREID € 7,60 / pers.

gerolde boontjes in spek, jonge worteltjes, witloof, champignons,
peertje in rode wijn, appeltje

Voor de koks onder ons …
 › Wild en gevogelte (graag op voorhand bestellen: 3 dagen)

Hertenkalffilet, fazantenfilet, hazenrugfilet, everzwijn, wildragout, duif,  
kwartel, piepkuiken, parelhoen, eendenborstfilet, kalkoen, konijn en konijnenbillen …

 › Vlees (vlees in de kijker op voorhand bestellen: 3 dagen)
Gebraad van rund en kalf, tong van rund en kalf, varkensgebraad en varkenshaasje,  
kalkoengebraad, lamsbout, lamskroontjes, lamsfilets, varkenswangetjes,  
varkenskroontjes Duroc d’Olives, kalfszwezeriken.

 › Sauzen voor bij vlees voor onze hobbykoks zijn te verkrijgen per 1/2 liter

 › 1776 Gevulde kalkoen: traditionele kalkoen  € 20,95 / kg 
Vanaf 5 pers. Kalkoen, uitgebeend en opgevuld met een feestelijke vulling  
(bijhorende saus en garnituren te verkrijgen).

Braden van een kalkoen: verwarm uw oven op 150°C. Voor de eerste 2 kg telt u 1.30 u.,  
daarna per kg 30 min. bijtellen (bv. 4 kg kalkoen = 2.30 u. braden).
 › 1270 Gevulde kalkoenrollade  € 23,50 / kg 

Vanaf 4 pers. Kalkoenfilet opgevuld met een feestelijke vulling  
(bijhorende saus en garnituren te verkrijgen).



 › 221 Koud buffet “fijnproevers” ( vanaf 4 pers.)  € 24,95 / pers.

6 soorten fijne vleeswaren, 7 soorten rauwe groenten,  
gebakken kippenbil, parma met meloen, opgevulde tomaat met  
grijze garnalen, aardappelsla en rijst, 2 soorten koude sauzen

 › 740 Koud buffet “de luxe” (vanaf 4 pers.)  € 27,90 / pers.

3 soorten fijne vleeswaren, 7 soorten rauwe groenten, gerookte
en gekookte zalm, heilbot, opgevulde tomaat met grijze garnalen,
1/2 perzik met verse krab, rauwe ham met meloen, aardappelsla
en rijst, 2 soorten koude sauzen

 › 4009  Italiaans buffet (specialiteit v/h huis)  - TOPPER -  € 28,95 / pers.

Tapasschotel (aperitief)
Vitello tonnato,
Gerookte zalm met ajuinsnippers
Parma met meloen,
Tomaat-mozzarella
Kipcarpaccio
Rundcarpaccio
Pastrami
2 soorten pastasalade: pastasalade Rio en rucolasalade
Aangepaste broden

Klassiekers met net 
dat tikkeltje meer

BUFFETTEN EN SCHOTELS



FEESTMENU

700 Kersmenu € 42,50 / pers.

 › Assortiment warme hapjes (4 stuks)

 › Paprika soep met boursin

 › Scampi v/d chef

 › Opgevulde kalkoen met champignons en truffel                                                                   
met warme feestgroenten en 6 kroketten

 › Kerstbuche

701 Eindejaarsmenu € 48,85 / pers.

 › 3 warme hapjes + apero breadsticks

 › Boschampignonroomsoep

 › Vispannetje v/h huis

 › Goudbruin gebakken parelhoenfilet met druivensaus                                                              
met warme feestgroenten en 6 kroketten

 › Eindejaarsdessert

speciaal voor jou geselecteerd

Verras je gasten met een 
gastronomisch menu



GEZELLIG TAFELEN
 › 743  Keurslagersfondue  € 12,65 / pers.

kip, kalkoen, varkensvlees, rundvlees, chipolata, spekworstjes en balletjes
 › 744  Fondue gemarineerd  € 13,20 / pers.

kip, kalkoen, varkensvlees, rundvlees, chipolata, spekworstjes en balletjes
 › 250  Kinderfondue  €   6,95 / pers.

kip, chipolata, spekworstjes en bolletjes
 › 267  Gourmet - 8 soorten -  € 13,20 / pers.

biefstuk gemarineerd, cordon blue, worstje, boomstammetje,
kaasburger, kippentournedos, varkenshaasje met spek, saté 

 › 745  Keurslagersgourmet - 10 soorten -  TOPPER € 14,85 / pers.

biefstuk gemarineerd, lamskroontje, cordon blue, worstje, boomstammetje,  
kaasburger, kippentournedos, duo van scampi, varkenshaasje met spek, saté 

 › 268  Gourmet de luxe: vis en vlees  € 19,80 / pers.

scampibrochette, zalmsteak, kikkerbilletje, lamskroontje, worstje, kaasburger,  
kabeljauwsteak, visburgertje, gemarineerde kipfilet, boomstammetje

 › 3609  Herfst – wintergourmet 2022-2023  € 26,95 / pers.

scampibrochette, hertenkalf steak, eendenborst, parelhoenfilet, filet van  
kwartel, haasje van duroc, lamskroontje, kwarteleitjes met spekjes,  
chateaubriand en entrecote-burger
Onze warme groenten (gerolde boontjes in spek, jonge worteltjes, witloof, champignons, 
peertje in rode wijn, appeltje) aardappelgratin, bos champignonsaus en grand veneursaus)
 › Te verkrijgen tot 15/01/2023

 › 360  Kindergourmet  €   6,95 / pers.

hamburger, kip, chipolata, saté 
 › 720  Raclette (vanaf 4 pers.) € 15,95 / pers.

compleet verzorgde racletteschotel: gevarieerde vleeswarenen rauwkost  
met raclette gratin

 › 417  Wok party (vanaf 4 pers.)  € 20,25 / pers.

5 gangen reepjesvlees: kalkoen, kip, rund, varken en gemarineerde scampi’s 
met groenten, rijst, pasta en sausjes

 › 543  Teppan yaki (10 soorten)  TOPPER € 25,25 / pers.

pepersteak, lamskroontje, kwartelfilet, boomstammetje, duo van
scampi’s met spek, gemarineerd varkenshaasje, zalmspies,
gemarineerde kabeljauw, Indische kipsaté, eendenborstfilet,
warme groentekrans (gerolde boontjes in spek, jonge worteltjes,  
witloof, champignons, peertje in rode wijn, appeltje) en krielaardappel met spek
 › Met koude groenten  € 21,10 / pers. 

 › Zonder groenten  € 17,45 / pers.

Sfeer en gezelligheid 
aan tafel



Kaasschotel en mixbroodjes
 › 859  Kaasschotel volle maaltijd, versierd met fruit en garnituur  € 16,95 / pers.

  (vanaf 4 personen)
 › 737  Mixbroodjes rijkelijk belegd, zonder garnituur  €    1,85 / st.

 › 538  Mixbroodjes rijkelijk belegd en met rauwkost  €    2,10 / st.

GOUDEN TIP:
Bestellen kan om organisatorische redenen vroeger afgesloten  
worden dan opgegeven einddatum.

Hou hier rekening mee ! AUB.

Wij nemen geen bestellingen bij als onze limiet bereikt is .

Kerstavond en -dag: vόόr 21 december
Oudejaar en nieuwjaarsdag: vόόr 28 december

Wij nemen graag de tijd om samen met u de bestelling door te nemen, 
daarom vragen wij u om de bestelling niet telefonisch of per mail  
door te geven, maar langs te komen in de winkel.

Bewaar deze folder, hij blijft het hele jaar geldig.

U kan bij ons terecht met Bancontact en Payconiq.

Tijdens de periode van 11/12/2022 t.e.m 16/01/2023  
is het niet mogelijk om uw joyn-punten in te ruilen.

U kan alleen bestellen via :
- Telefoon: 09/371 55 00
- Webshop: www.keurslagerdobbelaere.be
- In de winkel.

NIET via sociale media instagram of facebook !

Waarborg van buffetschotels, kaasplanken, italaanse buffeten , e.a. … worden 
cash afgerekend en worden bij het terugbrengen ook cash terugbetaald.

Prettige feesten!



KEURSLAGER DOBBELAERE
Stationsstraat 58 - 9850 Landegem

Tel. 09 371 55 00

geertdobbelaere@telenet.be

OPENINGSUREN FEESTDAGEN:

Zaterdag 24 & 31 december: 8u00 - 12u30 en 13u30 - 16u00
Afhaling op 24/12 en 31/12 tussen 13u30 - 16u00

zondag 25 december & 1 januari: enkel bestellingen afhalen tussen 11u00 en 12u00

Uitzonderlijk gesloten op 3/1/2023.

www.keurslagergeertenkristel.be

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

kunnen de vermelde prijzen wijzigen.
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Afbeeldingen in deze folder kunnen afwijken van het product.


