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Ovenhapjes
Assortiment van vijf verschillende variëteiten,
allen uit eigen keuken.
Kaashapje met emmental
Mini pizza
• Worstenbroodje van kalfsgehakt
• Garnaalhapje met noordzeegarnaal
• Mini vidé met kip
Verpakt per 10 stuks
Ook per stuk verkrijgbaar
•
•

€ 8,95 / 10st
€ 0,90 / st

Borrelhapjes
•
•
•

Ribbetjes
Kipknabbels
Indische boulettes

•
•
•

Mini kaaskroket
Mini garnaalkroket
Mini breydelhamkroket

Antipasti aperitiefschotel
Schotel met verschillende mediterrane specialiteiten: 
Serranoham, milano, panchetta, mortadella, chorizo, kaas,
olijfjes en zongedroogde tomaat. 
€ 6,50 / pers

Om zelf te garneren
•
•
•
•
•
•

Ruime keuze aan salades en patés voor uw toastjes
Heerlijke wildpatés van haas, fazant, ree, everzwijn, eend en
patrijs
Mousse van eend, bosduif en kwartel
Veenbessencompote, ajuinconfituur en witloofconfituur om uw
patés te verrijken
Gerookte wildzwijnfilet
Diverse buitenlandse salami’s, hammen en andere delicatessen
zoals een venkelsalami, salami van everzwijn met een
pepermantel of een Saltufo

Feestsoepen
Parelhoen crème
Ossenstaartsoep
Bisque van rivierkreeftjes

€ 4,20 / ltr
€ 4,95 / ltr
€ 7,95 / ltr

Koude voorgerechten

Warme voorgerechten

Carpaccio van rundsfilet

€ 7,50 / pers

Scampi op Italiaanse wijze
€ 7,95 / pers
Gebakken scampi in een pittig roomsausje
op een bedje van tagliatelli

Vitello tonato

€ 8,50 / pers

Koninginnehapje

Flinterdunne sneetjes rundsfilet met
parmezaanschilfers en olijfolie
Fris voorgerechtje met fijngesneden
kalfsgebraad en een tonijnsausje.

Rijkelijk gevuld met kip, champignons en
gehaktballetjes

Traditionele grijze garnalencocktail € 8,50 / pers

Vispannetje

Wildpatéschotel 

Quiches

Cocktailglas gevuld met sla, tomaatjes
en Noordzee garnaal
Assortiment wildpatés met portogelei
en bijhorende confituurtjes

€ 8,50 / pers

Carpaccio van gerookte eendenfilet
gevuld met foie gras 
€ 8,50 / pers
Fijngesneden eendenfilet gevuld met
foie gras en garnituur

€ 4,50 / st.

€ 8,50 / pers
Vers gestoomde zalm, kabeljauw, tongrolletje,
noordzeegarnaal, champignons in een witte wijnsaus

Brie / breydelspek
Zalm / ricotta
Geitenkaas / honing
Ham / prei
Bleu d’ Auvergne / peer		

Eveneens te verkrijgen:

€ 4,90 / st.

Kaaskroketten, garnaalkroketten, geitenkaasjes in
bladerdeeg of in spekjasje.

Hoofdgerechten
U zit toch ook graag bij uw gasten aan tafel.
Wij bereiden voor u volledig kant en klare menu’s.
Deze ovenklare gerechten dient u enkel op te warmen.
Bij uw bestelling wordt een braadwijzer meegeleverd, daarop
staat hoe lang en op welke temperatuur u
de schotels in uw specifieke oven dient te zetten.

Parelhoenfilet fine champagne

€ 15,50 / pers
Sappig gebakken parelhoenfilet, fine champagnesaus,
gevuld appeltje en Vlaamse primeurgroentjes.

Huwelijk van kipfilet en gerookte zalm € 15,50 / pers
Kipfilet opgerold met gerookte zalm, sencerresaus en
seizoengroentjes

Haasje van everzwijn
€ 16,95 / pers
Everzwijnhaasje gemarineerd in een wildmarinade,
begeleid met bospaddestoelen, oesterzwammen en
een met veenbessen gevulde appel.
Speenvarkensfilet “pré sale”
€ 16,95 / pers
Sappig gebraden speenvarkensfilet met een zacht
graanmosterdsausje en bijpassende wintergroentjes.
Kabeljauwhaasje
Kabeljauwhaasje met garnaaltjes
in een fijne roomsaus met verse stukjes tomaat

€ 16,50 / pers

Gevuld kwarteltje

€ 15,50 / pers

Kwarteltje gevuld met een fijne vulling, vergezeld
met een wijnpeertje, witloof en portosaus

Warme sausen
Fine Champagnesaus
Vleesjussaus
Wildsaus
Sencerresaus
Portosaus
Graanmosterdsaus
Peperroomsaus

€ 8,50 / kg

Wijnen

Aardappelgarnituren
Aardappelkroketjes/10st
€ 3,50
Aardappelpuree € 6,95 / kg
Groentepuree
€ 8,50 / kg
Gratin Dauphinois
€ 9,95 / kg

Er zijn diverse Franse, Italiaanse, Spaanse
en Chileense rode en witte wijnen in de
winkel te verkrijgen.

Champagne
We bieden ook een heerlijke Champagne
aan:

Prévoteau-Perrier

Garnituren



Gestoofd wijnpeertje
Gestoofde appel met veenbesjes
Bereide veenbessen

€ 1,20 / st
€ 1,75 / st
€ 16,95 / kg

Gevarieerde warme
groenteschotel


€ 5,95 / pers

Geschikt om bij verschillende gerechten te serveren.
Bestaande uit:
gestoofd witloof, gratin tomaatje, worteltjes, boontjes in
gerookt spek, bloemkoolroosjes, broccoliroosjes

voor de prijs van: € 22,00

Speciaal hieraan is dat de opbrengst
volledig gaat naar de daklozen werking.
Iedere verkochte fles is een maaltijd voor
een dakloze.

*Het succes van de vorige jaren*
Gevulde
babykalkoen

Gevulde
kalkoenfilet

Deze kalkoen wordt door ons ovenklaar geleverd,
gevuld met een fijne vulling van kalkoenfilets,
truffels, nootjes, champignons en een beetje
Grand-Marnier.

Kalkoenfilet gevuld met de vulling
van de babykalkoen. Ideaal voor kleinere
gezelschappen.

U hoeft hem enkel 3,5 uur in de voorverwarmde
oven te plaatsen op 120°.

€ 18,50 / kg

1 kalkoen weegt +/- 2.5 kg.en is
ruim voldoende voor 6 pers.
€ 45 / stuk

Gevulde
babykalkoen
all-in
Inclusief een gevulde babykalkoen,
50 kroketten en 1 liter saus.
€ 62,50 / stuk

Gevulde kwartels
Kwarteltje gevuld met een fijne vulling
met Porto en champignons
€ 8,50

/ stuk

Voor onze
keukenprinsessen
en hobbykoks
Wanneer u zelf uw kookkunsten aan
uw gasten wil tonen, bezorgen wij u de
allerfijnste stukjes vlees.
* Alles voor uw soep: jeugdvlees,
schenkel, ossenstaart, soepkip,
kalfsschenkel ….
* Rundvlees: rosbief, chateau briand,
entrecote, filet pur, tournedos……
* Kalfsvlees: gebraad, kotelet, escaloppe,
zwezerikken, kalfstong, oesters…..
* Varkensvlees: ribstuk, haasjes, gebraad,
mignonetten …….
* Lamsvlees: lamsbout, lamskoteletten,
lamsfilet, lamskroon ……
* Gevogelte: kip, kipfilet, kalkoen,
kalkoenfilet, eendenfilet…….
* Wild: alle wild is op bestelling
verkrijgbaar

Gezellig tafelen!
Fondueparty

Fondue assortiment bestaande uit:
•
•
•
•
•
•

€ 9,25 / pers

malse biefstuk
varkenshaasje
kipfilet
mini vinkjes met gerookt spek
curryballetjes
paprikaballetjes

Gourmetparty

Assortiment van 8 vleessoorten:
•
•
•
•
•
•
•
•

tournedos
kipfilet
schnitzel
lamskotelet
hamburger
baconlapje
pittavlees
chipolataworstje

€ 9,95 / pers

Steengrill special

Koude sausjes


€ 13,50 / pers
Dit assortiment van 8 vleessoorten kan ook in
de gourmetpannetjes gebakken worden:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

tournedos
lamskotelet
kalkoenfilet
eendenfilet
varkenshaasje
kalfslapje met kruidenboter
geitenkaas in spekjasje
hertenkalffilet

•
•

coktailsaus
looksaus
currysaus

•
•
•



€ 7,20 / kg

provençaalse saus
tartaarsaus
mosterdsaus

Groenteschotels
Gevarieerde koude groenteschotel

€ 4,95 / pers
Voor bij de fondue, gourmet….
Bestaande uit:
slamix, tomaat, aardappelsla, boontjes, rauwkostsla
komkommersla, witloofsla…

Kaasschotels

Gegarneerde
vleeswarenschotel

vanaf 6 personen
Assortiment van Franse en Belgische kazen
gegarneerd met verse vruchten en een
notenmengeling.
Hoofdschotel (300gr.)
Dessertschotel (150 gr.)

€ 10,25 / pers
€ 7,25 / pers

Tomaat crevette
Meloen met diverse rauwe hammen
Hespenrolletje met asperges
Rosbief
Varkensgebraad
Mimosa-eitje
Kalkoenfilet
Aangevuld met aangepast groenten- en fruitassortiment
en bijhorende sausjes.

€ 19,00 / pers

Surprise brood
Mini sandwiches gepresenteerd in een groot
brood. Een brood bevat 45 mini sandwiches.
Beleg naar keuze.
Extra sandwiches verkrijgbaar aan:

€ 60,00 / stuk
€ 1,10 / stuk

Wij stellen alles in het werk om onze producten
netjes en verzorgd af te leveren. Daarom
worden onze gerechten op waardevolle schotels
gepresenteerd. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om een
kleine waarborg te vragen.
Ovenschaaltje
Glazen coupe
Kleine inox schotel
Porselein bord
Grote inox schotel
Ovenschotel

€ 2,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 7,50
€ 7,50

Wij danken u voor het
vertrouwen dat u het afgelopen
jaar in onze zaak stelde en wij
wensen u
prettige feestdagen
en een gezond 2018

Klasseslagerij
Hofkens - Gommers

Praktische tips.
Om uw bestellingen met de grootste zorg te kunnen uitvoeren en opdat ons personeel en wijzelf ook de
mogelijkheid zouden hebben om de feestdagen in familieverband te vieren, zullen onze openingsuren
als volgt worden aangepast:

Tijdens de KERSTDAGEN is onze zaak geopend
Zaterdag 23 december van 8.00 u tot 14.00 u
Zondag 24 december van 8.00 u tot 14.00 u
Maandag 25 december bestellingen afhalen tussen 11.00 u en 12.00 u

Tijdens de OUDEJAARSDAGEN is onze zaak geopend
Zaterdag 30 december van 8.00 u tot 14.00 u
Zondag 31 december van 8.00 u tot 14.00 u
Maandag 1 januari gesloten

Klasseslagerij Hofkens - Gommers
WIJ WENSEN U ALVAST PRETTIGE FEESTDAGEN EN
EEN FANTASTISCH EN GEZOND

2018

WWW.KLASSESLAGER.BE
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