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 Goed om te weten 
Bestel tijdig! 

Kerstavond en kerstdag:  

ten laatste bestellen op zondag 19 december.  

 

Oudejaarsavond en nieuwjaarsdag:  

ten laatste bestellen op zondag 26 december.  

 

Bestellen kan enkel  

 in de winkel  

 webshop (www.slagerijkristofenstefanie.be) 

 

Wijzigingen kunnen niet meer aangebracht worden. 

 

Op donderdag 23 december en donderdag 30 december zal de 

winkel open zijn van 7u30 tot 12u30. 

 

zaterdag 25 december en 1 januari is de winkel enkel open 

voor afhalingen. 

Afhalingen eindejaar 
Bij elke bestelling, krijg je ook een bestelnummer. Vergeet  

deze zeker niet mee te nemen! 



No love is  

stronger  

than the love  

for good  

food 

Patrick von Kalckreuth  



Soepen 

Tomatensoep met balletjes    3,50€/liter 

Pompoensoep met tomaat (seizoen)  3,50€/liter 

Witloofsoep      3,50€/liter 

Aspergesoep      3,50€/liter 

Boschampignonsoep     4,00€/liter 

Kreeftensoep met grijze garnaal   4,40€/liter 

bloemkoolsoep      3,50€/liter 

Broccoli soep                    3,50€/liter 

Tafelbroodjes 0,40€/stuk 



Tapasplank (min. 2 pers.) 

 

Luxe tapasschotel (topper!)   10,90€/pp 

Vervangt aperitiefhapje en voorgerecht. 

Rijkelijk gevulde leisteenschotel met 16 tal soorten 

huisbereide specialiteiten, afgewerkt met fruit 



Warme voorgerechten (min 2pers) 

Vispannetje “kristof en stefanie”     € 7,90/pers 

Tongrolletjes in kreeftensaus met grijze garnaaltjes  € 7,90/pers 

Zalmfilet in witte wijnsaus met prei    € 7,90/pers 

Tafelbroodjes 0,40€/stuk 

Alle warme visbereidingen worden opgediend 

 in porseleinen schoteltjes 



Hoofdgerechten (min. 2 Pers.) 

 

 vis 

Vispannetje “kristof en stefanie”     € 12,50/pers. 

Zalm op een bedje van prei en witte wijnsaus   € 12,50/pers. 

Tongrolletjes in kreeftensaus met grijze garnaal  € 11,50/pers. 

 

 vlees 

Kalkoenfilet in druivensaus  € 8,50/pers. 

Kalkoenfilet in portosaus  € 8.50/pers. 

Kalkoenorloff in archiducsaus  € 8,50/pers. 

Kalkoennootje in mosterdsaus                                               € 8,50/pers. 

Varkenshaasje  in roze peperroomsaus  € 8,90/pers. 

Varkenshaasje in archiducsaus  € 8,90/pers. 

Beenham in archiduc of portosaus  € 7.50/pers. 

Stoofpotje van varkenswangetjes                                      € 8.90/ pers. 

Opgevulde kalkoenfilet (vers, zelf te bereiden)  € 14,90/kg 

 

Wild 

Stoofpotje van hertenkalf      € 10,70/pers. 



Aardappelbereidingen 

 

Puree       € 6,99/kg 

Gebakken krielaardappelen    € 7,50/kg 

Gratin dauphinois     € 7,50/kg 

Verse kroketten (per 16st)    € 3,20/schaal 

Verse voorgebakken frietjes    € 2,50/kg 



Groentengarnituur 

 

Warme appeltjes in veenbessensaus   € 1,90/stuk 

 

Warme groentenschotel     € 4,50/pers. 

(gekarameliseerd witloofstronkje, erwten en wortelen, boontjes met 

spek, opgevuld peertje) 



Kerstmenu (min 2 pers.) 
 

(ook op nieuwjaar verkrijgbaar) 

Bloemkoolsoep met tafelbroodje 

 

 

Tongrolletjes in kreeftensaus met grijze garnalen 

 

 

Kalkoenfilet in portosaus—wintergroenten—8 kroketten 

 
     

€ 23 /pers. 



Nieuwjaarsmenu (min. 2 pers.) 

(ook op kerst verkrijgbaar) 

 

Broccolisoep  met tafelbroodje 

 

Vispannetje “kristof en stefanie” 

 

Stoofpotje van varkenswangetjes in rodenbach 

wintergroenten—8 kroketten 

 

€ 24 pers. 



Gezelligheidsschotels 

 

Nieuw!!Hambugerparty   13,50€/pers. 

6 mini pistolets met verschillende soorten hamburgers vergezelgd met een keuze 

aan verschillende toppings  zoals spek, kaas, ui, augurk, tomaat, geroosterde ajuin, 

sla, komkommer, ... 

Gourmet  € 9,50/pers. 

Biefstuk, kalkoenlapje, Varkenslapje, mini kaasburger , 

mini hamburger, mini chipolata , Witte pens , gyros, mini cordonbleu, 

grillworst , mini brochet 

Kidsgourmet  € 6,00/kind 

Mini kaasburger, mini kippensnitsel, mini hamburger, mini chipolata, 

witte pens, frisdrank, leuke verrassing 

Fondue   € 9,00/pers. 

Rundsblokjes, Varkensblokjes, witte pens, Kalkoenfilet,  

mini chipolata, Spekballetjes, Zwitserse gehaktballetjes,  

Rundsgehaktballetjes , groenten gehaktballetjes  

Kidsfondue  € 5,00/kind 

assortiment gehaktballetjes ,chipolata , witte pens , frisdrank 

 



Teppanyaki   € 13,95/pers. 

Scampi, Zalmspiesje, Kabeljauwspiesje, Coquille tokayaki, witte pens 

Gemarineerd kalkoenlapje, Chipolata, Gemarineerde biefstuk ,  

Gemarineerd varkenslapje , Gemarineerd lamskoteletje, champignons 

Kids teppanyaki  € 7,00/pers. 

Scampi, zalmspiesje, chipolata, witte pens, frisdrank, leuke verrassing 

 



Vul je gezelligheidsschotel aan 

met : 

 
Gebakken krielaardappelen      € 7,50/kg  

Koude aardappelen                     € 6,99/kg  

Verse frietjes                                € 2,50/kg  

Verse kroketten (per 16st)         € 3,20/schaal  

Gratin dauphinois                        € 7,50/kg  

Koude groenten assortiment     € 3,50/pers. 

(bonen, bloemkool, broccoli, wortel, tomaat, komkommer, sla,  

vinaigrette) 

Stokbrood        € 1,50/stuk 



Openingsuren 

Maandag t.e.m. zaterdag  

7u30 tot 12u30    13u30 tot 18u30 

Zondag 7u30 tot 12u30 

Gesloten op woensdag 

Openingsuren feestdagen 

2021-2022 

23 december: 7u30 tot 12u30 

24 december: 8u tot 12u30   13u30 tot 17u30 

        25 december: enkel afhalingen tussen 10u en 12u 

30 december: 7u30 tot 12u30 

31 december: 8u tot 12u30    13u30 tot 17u30 

          1 januari: enkel afhalingen tussen 10u en 12u   

 

   Laat het smaken!! 

Kristof en Stefanie, Iliana, Fenna en het ganse team! 



  

 Bestel op onze webshop 

webshop.slagerijkristofenstefanie.be 

Schoolstraat 57              info@slagerijkristofenstefanie.be 

8650 Houthulst              www.slagerijkristofenstefanie.be 

051/70 36 67                          volg ons op facebook 

Bestel 

Betaal veilig online 

Haal uw bestelling op! 


