Besteldatum:

. . / 12 /2019

Bestelformulier 2019-2020
Familienaam:

Afhaaldatum: . . / 12 / 2019

Kerst:

A

Voornaam:

Afhaaluur:

Oudjaar:

A

tss 12u en 15u

Telnr.:

A = avond

Aperitief
Aperitiefbord traditioneel:

D

D = dag

Koude & warme groenten

st. Glaasje krabcocktail:

Tapasbord deluxe:

/

pers. Glaasje garnaalcocktail:

st. koude groentenschotel (enkel rauwkost):

pers.

st. Groentengratin (per persoon):

pers. Fijne boontjes + spek (2st):

pers.

pers. Peertjes + bosbes (2st):

pers.

Lepelhapje foie gras:

st. Glaasje parelcouscous:

st. Gestoofde chiconetjes (2 st):

Lepelhapje hazepâté:

st. Glaasje zalmtartaar:

st.

Lepelhapje garnaaltjes:

st. Glaasje rundscarpaccio:

st. Verse kroketjes (20/doos):

st. Spinaziepuree:

pers.

Lepelhapje scampi:

st. Glaasje rundstartaar:

st. Verse frietjes (1 kg):

st. Knolselderpuree:

pers.

st. Puree spek + peterselie:

pers.

pers. Mini krielaardappeltjes:

pers.
pers.

Soepen

Aardappelbereidingen

Diepvriesfrietjes (1kg):

Tomatenroomsoep:

Liter Witloofsoep:

Liter Gratinaardappelen:

Champignonroomsoep:

Liter + garnaaltjes:

st. Gewone puree

pers. Gebakken aardappeltjes:

Bisquesoep (kreeft):

Liter Soepballetjes:

st. Wortelpuree:

pers. Gevulde aardappel:

Voorgerechten

Broccolipuree:

Carpaccio van zalm:

pers. Vispannetje:

pers.

Carpaccio van ossehaas:

pers. Waaier van foie gras:

pers.

Tartaar van zalm:

pers. Kaaskroket/garnaalkroket:

pers. Koude aardappelsalade:

st.
pers.

Koude sauzen
Cocktailsaus:

g

Bieslookmayo:

g

Tartaresaus:

g

Mayo fijne groentjes:

g

st.

Hoofdgerechten
Warme sauzen

Gevulde kalkoenfilet 'Fine Champagne':

pers.

Gemarineerd hertekalf met wilde boschampignons:

pers. Béarnaisesaus:

g

Peperroomsaus:

g

Orloffgebraad met champignonroomsaus:

pers. Provençaalse saus:

g

Champignonroomsaus:

g

Gemarineerd lamskroontje fijne groentjes:

pers. Andere warme saus:

Eendeborst met calvados en honingsausje:

pers.

Vispannetje met pomme duchesse:

pers.

Pastabuffet (3 ≠ soorten: ravioli - linguini - penné ; vanaf 4 personen)

pers. vanillepudding-speculoos:

g

Desserts
st. huisbereide chocomousse:

st.

Eindejaarsschotels
Koude vleesschotel met groentjes (vanaf 4 personen):

pers.

tomaat gevuld met:

vlees / garnaal (+1€/pp)

Koude aardappelsalade of andere aardappelbereiding?
Gemengde schotel met vis & vlees & groentjes (vanaf 4 personen):

pers.

Koude aardappelsalade of andere aardappelbereiding?
Fondueschotels
Zuiver rundsfondue:
Gemengde fondue:

pers. Fondue variée:
pers.

Kinderfondue:

Gourmet- of Teppanyakischotels
pers. Gewone gourmet:

pers. Kindergourmet:

pers. Speciale gourmet:

pers.

Vers vlees, charcuterie & overige op bestelling

pers.

Alle praktische info ivm bestellingen eindejaar 2019-2020
Beste klant,
Mogen wij u vriendelijk vragen om uw eindejaarsbestelling tijdig te willen plaatsen? Dit zodat wij uw bestelling nog kunnen
aanvaarden en een vlotte organisatie en afhaling kunnen garanderen?

Alle gerechten kunnen besteld worden tem do 19 dec ’19 (voor kerst) en tem do 26 dec ’19 (voor oudejaar).
Enkel fondue- en gourmetschotels kunnen nog besteld worden tem de zaterdag (21 dec en 28 dec ’19).
Hierna wordt er afgesloten en kunnen echter geen bestellingen meer aanvaard worden.

Tijdens de drukke eindejaarsperiode wordt er niet afgeweken van de gerechten in de folder omschreven, dit uit onze ervaring om
fouten te vermijden.

U kan onze feestfolder in de winkel meenemen of online raadplegen op www.slagerijwitdouck.be onder de rubriek ‘gelegenheden’.
Een bestelling plaatsen kan enkel in de winkel zelf of telefonisch, NIET per mail, opdat wij u persoonlijk kunnen te woord staan met
alle info en vragen over de gerechten en de beschikbaarheid of afhaaltijd ervan.
TIP: maak gebruik van dit bestelformulier op de ommezijde om uw bestelling op in te vullen en zo af te geven in de winkel. Dit is
overzichtelijk en spaart bovendien immers tijd uit voor beiden!

Alle bestellingen kunnen afgehaald worden tss 12u en 15u op kerst- en oudejaarsavond. Op kerstdag kunnen er enkel nog koude
schotels of gourmet- en fondueschotels afgehaald worden, geen charcuterie meer, en dit tussen 10u en 10u30. Gelieve deze
afhaaltijden te respecteren aub! TIP bij de afhaling: zorg ervoor dat de persoon die de bestelling komt afhalen goed weet op welke
naam (voor- en achternaam) de bestelling geplaatst werd, dit om misverstanden te vermijden!

Naar jaarlijkse gewoonte worden onze warme gerechten in vuurvaste schotels geserveerd. Hiervoor wordt een waarborg
aangerekend die u uiteraard nadien terugkrijgt bij het terugbrengen van de schotels. Ook bij apero-glaasjes, lepelhapjes, fondue-,
gourmet- en koude schotels zal een waarborg worden aangerekend. Gelieve bij het afhalen van uw bestelling hier rekening mee te
houden en mogen wij tevens vragen om uw leeggoed in de eerstkomende dagen erna terug te willen bezorgen aub?

Om organisatorische redenen is het online bestellen tijdens de drukke eindejaarsperiode tijdelijk onmogelijk. Dit in de
periode van maandag 23 december ’19 tem donderdag 2 januari ’20). Vanaf zaterdag 4 januari ’20 kan u terug online bestellen.
Voor zo 22/12 + ma 23/12 & zo 29/12 + ma 30/12 kunnen echter geen fondue- en gourmetschotels beloofd worden!
Alvast dank voor uw begrip!
Onze openingsuren tijdens de eindejaarsperiode:
zondag 22/12/’19
normaal open 8u-12u
zondag 29/12/’19
normaal open 8u-12u

donderdag 26/12/’19
maandag 23/12/’19
dinsdag 24/12/’19
woensdag 25/12/’19
normaal open
doorlopend open 8u - 15u enkel afhaling tss 10u- 10u30 normaal open 8u-12u15
donderdag 02/01/’20
maandag 30/12/’19
dinsdag 31/12/’19
woensdag 01/01/2020
normaal open
doorlopend open 8u - 15u
gesloten
normaal open 8u-12u15
Buiten deze dagen gelden de gewoonlijke openingsuren.

