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SOEPEN
Tomatenroomsoep met balletjes € 4,80 / l
Bisque van Oostendse garnaal, geparfumeerd met cognac € 6,80 / l
Cressonsoep € 4,80 / l
Aspergeroomsoep € 5,50 / l

C O CKTAILGL AASJES
Cocktailglaasje met tartaar van zalm € 1,80 / st.
Cocktailglaasje met mousse van beenham € 1,80 / st.
Cocktailglaasje met scampi en chilisaus € 1,80 / st.

VERS BEREIDE OVENHAPJES 
Vidé met kaas en hesp € 0,85 / st.
Vidé met kip € 0,85 / st.
Vidé met garnaaltjes € 0,85 / st.
Vidé bolognaise € 0,85 / st.
Worstenbroodje € 0,85 / st.



VO ORGERECHTEN
koud

Gemarineerde zalm en tonijn met fris slaatje € 13,80 / pers.
Halve kreeft Belle Vue dagprijs
Rundcarpaccio met rucola, witloof en Parmezaanse kaas € 10,80 / pers.
Vitello tonnato, kalfsvlees met saus op basis van tonijn € 10,80 / pers.

WARM

Halve kreeft à l’armoricaine dagprijs
Vispannetje (zalm, kabeljauw en scampi) € 13,90 / pers.
Sint-jakobsnootjes met prei in een botersausje € 13,20 / pers.
Tijgergarnalen op Thaise wijze (6 stuks) € 12,80 / pers.

EXCLUSIEF BIJ UW KEURSLAGER
Zeebaarskroketjes (gerookte of gepocheerde zeebaars) € 3,50 / st. 



HO OFD GERECHTEN 
VLEES

Mechelse koekoek met braadjus € 14,80 / pers.
Opgevulde kalkoenrollade met champignonsaus € 14,80 / pers.
Stoofpotje van hertenkalf € 12,90 / pers.
Eendenborst met sinaasappelsaus € 14,90 / pers.
Gemarineerde everzwijnfilet met veenbessen € 16,95 / pers.

Onze vleesgerechten worden vergezeld van warme groentjes  
(tomaat, witloof en boontjes met spek).
Tevens hebt u de keuze uit aardappelpuree of 5 kroketjes per persoon.

VIS

Kreeft thermidor dagprijs
 (roomsaus op basis van mosterd, gegratineerd met kaas)
Tongrolletjes op Normandische wijze dagprijs
Zalmfilet met zachte kreeftensaus € 14,50 / pers.
Kabeljauwfilet met witte wijnsaus € 15,50 / pers.

Onze visgerechten worden vergezeld van fijn gesneden groentjes  
(prei en worteltjes)
Tevens hebt u de keuze uit aardappelpuree of 5 kroketjes per persoon.

ONZE KLASSIEKERS

Op bestelling altijd te verkrijgen:
 Vol-au- vent
 Konijnenbillen bereid
 Varkenswangen bereid
 Hobooks potje, wildragout …



AARDAPPELEN & SAUZEN 
Verse kroketjes € 0,35 / st.
Verse aardappelpuree € 9,00 / kg
Gratin dauphinois € 11,80 / kg
Sinaasappelsaus, champignonsaus, pepersaus … € 10,80 / l

SPECIALITEIT VAN HET HUIS
Opgevulde kalkoen of opgevulde kalkoenfilet, volledig ovenklaar.
Vulling met mandarijntjes of met champignons.
Opgelet: één week op voorhand bestellen

Opgevulde kalkoen € 15,50 / kg
Opgevulde kalkoenfilet € 19,80 / kg

Heel lekker met sinaasappelsaus of met champignonsaus

BUFFETTEN
KOUD BUFFET (vanaf 4 pers.) € 25,80 / pers.
Halve zalmsnede per persoon - Tomaat-garnaal
Meloen met parmaham - Rosbief en gebraad met groentjes
Kip met fruit - Hespenrolletje met asperges - Gevuld eitje
Diverse groentjes en aardappelsalade
Cocktail en tartaarsaus

KAASBUFFET
Als hoofdgerecht (250 g / pers.) € 11,20 / pers.
Als dessert (180 g / pers.) € 9,20 / pers.

Brood en boter bij koud of kaasbuffet € 1,60 / pers.



FONDUE EN GOURMETSCHOTELS 
Fondue € 8,50 / pers.
 runderfilet, varkensfilet, kalkoenfilet, gekruide balletjes  
 en spekrolletjes

Gourmet € 8,50 / pers.
 steak, kalkoenfilet, saté, hamburger en chipolata

Gourmet luxe € 10,60 / pers.
 steak, kalkoenfilet, saté, hamburger, chipolata,  
 kalfslapje en lamskoteletje

VERDER TE VERKRIJGEN
Groentjes € 2,80 / pers.
 (tomaatjes, boontjes, worteltjes, komkommer en gemengde sla) 
Aardappelsalade € 12,90 / kg
Sausjes (cocktail, tartaar, look, curry …) € 7,50 / kg

DESSERTJES
Dessertbuffet:  € 7,80 / pers.
 dessertglaasje, misérable, javanais en vers fruit
Kerst- en nieuwjaarsstronk (vanaf 4 pers.) 

PARTYBRODEN
Partybrood gevuld met minisandwiches, belegd met charcuterie
 Brood van 2 kg (40 sandwiches) € 41,50 / st.
 Brood van 3 kg (60 sandwiches) € 57,50 / st.



AFSPRAKEN
Regeling Kerstmis: 
koude, warme voorgerechten en hoofdgerechten ten laatste bestellen op 
zaterdag 21 december
Woensdag 25 december enkel afhalen bestellingen tussen 10.00 u en 10.30 u

Regeling Nieuwjaar: 
koude, warme voorgerechten en hoofdgerechten ten laatste bestellen op 
zaterdag 28 december
Woensdag 1 januari enkel afhalen bestellingen tussen 10.00 u en 10.30 u

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande.

Bedankt!
Graag danken wij u voor al de keren dat wij u het 
afgelopen jaar in onze winkel hebben mogen ontmoeten.
Wij wensen u dan ook een zeer vrolijke kerst, alsook de 
beste wensen voor 2020.{ }



KEURSLAGER GOEMINNE

OPENINGSUREN:
Maandag: 7:30-12:45, 13:30-18:00 
Dinsdag:  7:30-12:45, 13:30-18:00 
Woensdag:  7:30-12:30 
Donderdag:  7:30-12:45, 13:30-18:00 
Vrijdag:  7:30-12:45, 13:30-18:00 
Zaterdag:  7:30-14:30 
Zondag:  Gesloten 

KAPELSTRAAT 185
2660 HOBOKEN
03 827 58 22

WWW.KEURSLAGER-GOEMINNE.BE

Prettige feesten

                        en smaakvol 2020


