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OPENINGSUREN FEESTDAGEN
Do 22 & Vr 23 december winkel open van 8u30 - 13u00
 afhalen bestellingen 13u00 - 17u00
Zaterdag 24 december winkel open 8u30 - 12u00
 afhalen bestellingen 8u30 - 15u00
Zondag 25 december  10u00 - 11u00

Enkel afhalen koude buffetten en feestplanken
Ma 26 & Di 27 december    Gesloten
Woensdag 28 december winkel open 8u30  - 18u00
Do 29 & Vr 30 december winkel open 8u30  -  13u00
 afhalen bestellingen 13u00 - 17u00
Zaterdag 31 december  winkel open 8u30  -  12u00
 afhalen bestellingen 8u30 - 15u00
Zondag 1 januari  10u00  -  11u00

Enkel afhalen koude buffetten en feestplanken  

Op zondag 25 december 2022 en 1 januari 2023 
worden er geen bestellingen aan huis geleverd!

TOT EN MET WOENSDAG 21 DECEMBER  
GELDEN DE NORMALE OPENINGSUREN

Voor onze chefs aan huis beschikken wij nog steeds over 
een mooi assortiment vers vlees, wildspecialiteiten en 
opgevulde kalkoenen.

BESTELLINGEN
Bestellingen voor Kerstmis doorgeven ten laatste  
vrijdag 16 december.
Bestellingen voor Nieuwjaar doorgeven ten laatste  
woensdag 21 december.
Wie zijn bestelling van Kerstmis en Nieuwjaar samen 
binnenbrengt voor 16 december ontvangt een gratis fles Cava.

TIPS:
• Vergeet het duplicaat van uw bestelbon of uw 

bestelbonnummer niet mee te brengen bij afhaling.
• Noteer uw bestelling van charcuterie, salades, vers vlees… op 

je bestelbon.
• Noteer uur van afhaling en een telefoonnummer op je bestelbon.
• Op Kerstdag en Nieuwjaarsdag kunnen ENKEL koude buffetten 

en feestplanken afgehaald worden.

Koude buffetten en feestplanken kunnen ook afgehaald worden  
op 25 december en 1 januari tussen 10u00 – 11u00.
Voor de planken wordt een waarborg aangerekend die u terugkrijgt bij het 
proper en heel terugbrengen MET het kassaticket. Glaswerk van kerst graag 

terugbrengen voor 29/12.

2022 - 2023

Huisbereide chocomousse 
Huisbereide tiramisu
Huisbereide frambozenmousse met chocolade
Huisbereide mousse van gezouten caramel

Mini-assortiment: verkrijgbaar vanaf 4 personen
 Trio van huisbereide chocomousse,
 tiramisu en frambozenmousse

Charcuterieplank 
	 Diverse	soorten	charcuterie,	salades,	paté	met	confijt
 en brood.

Kaasplank 
 Diverse soorten harde en zachte kazen, olijfjes en
 zongedroogde tomaatjes, notenmix, druifjes en brood.

Tapasplank        
 Variatie van verschillende tapenades, dipjes, olijfjes, 
 zongedroogde tomaatjes, kaasblokjes, chickenwings,  
 scampi, verschillende soorten luxecharcuterie en nog  
 veel meer huisbereide lekkernijen, broodstengels,  
 nacho’s, brood
Breughelplank 
 Gebakken spek, kippenvleugeltjes, huisgemaakte  
 lekkernijen zoals gehaktstaafjes, sateeke, kipkap, …,   
 aardappelsalade, koude pasta, rauwkostsalades,  
 sausjes, brood 

€ 3.00/st
€ 3.00/st
€ 3.50/st
€ 3.50/st

€ 4.00/pp

€ 13.00/pp

€ 15.00/pp

€ 18.00/pp

€ 16.00/pp

  

OPENINGSUREN
ma - di gesloten

woe - vr 8u30 - 18u00
za 8u30 - 16u00
zo 8u30 - 11u00 

Op zondag kunnen enkel bestellingen  
afgehaald of geleverd worden

WWW.SLAGERIJCORNELISSEN.BE

BELANGRIJK!
Om teleurstellingen te voorkomen vragen wij om de 
bestellingen tijdig binnen te brengen. Breng kerst en 
nieuwjaar SAMEN binnen indien mogelijk. Bestellen 
kan ENKEL via de WEBSHOP of in de WINKEL.

Bestellingen worden NIET telefonisch aangenomen.

Voor de planken en coctailglazen wordt een waarborg 
aangerekend die u terugkrijgt bij het proper en heel 
terugbrengen MET het kassaticket. Glaswerk van 
kerst graag terugbrengen voor 29/12.



Voorgerechten

Kerstbroodjes

Soepen

Aardappelgarnituur

Klassiekers

Koud buffet
Groentengarnituur

Huisbereide sauzen

Aperitiefhapjes FeestschotelsHoofdgerechten

Huisbereide kaaskroket
Huisbereide garnaalkroket
Garnaalcoctail
Zalmcoctail
Kipcoctail
Huisbereide scampi in een zacht currysausje (5st)

Worstenbroodje
Pidy worstenbroodje

Tomatenroomsoep met balletjes
Aspergeroomsoep  

Aardappelgratin gegratineerd    
Aardappelpuree gegratineerd   
Aardappelkroketten  

Appeltjes met veenbessen   
Warm groentenkransje:   
 Worteltjes, boontjes in spek, witloof en spruitjes 

Champignonroom / peperroom / Stroganoff   
Zachte roomsaus / jachtsaus 

Tapasplank (vanaf 4 personen)
 Variatie van verschillende tapenades, dipjes, olijfjes, 
 kaasblokjes, verschillende soorten charcuterie, zongedroogde 
 tomaatjes, broodstengels, nacho’s

€ 2.20/st
€ 4.25/st
€ 7.75/st
€ 6.80/st
€ 6.00/st
€ 7.00/st

€ 2.60/st
€ 2.30/st

€ 3.50/l
€ 4.50/l

€ 2.50/pp
€ 2.00/pp
€ 0.30/st

€ 3.10/st
€ 6.00/pp

€ 12.00/l
€ 15.00/l

€ 12.00/pp

De koude buffetten zijn inclusief rauwkostsalades,  
aardappelsalade en pasta, coctailsaus en tartaar, boter en brood.
Voor sommige schotels en planken wordt een waarborg 
aangerekend die u terugkrijgt bij het proper en heel terugbrengen 

MET het kassaticket. 

• gekookte zalm
• gerookte forel
• tomaat garnaal
• gevulde perzik
• gebakken scampi
• gebakken drumstick

• aspergerolletje
• meloen met gandaham
• rosbief
• Huisbereid gehaktstaafje
• gevuld eitje 

Fondue :    
	 Tournedos,	varkens-,	kip-	en	kalkoenfilet,	kalfsblokjes,		
 gehaktballetjes en minichipolata 

Gourmet / steengrill / tepan yaki :    
	 tournedos,	varkens-,	kip-	en	kalkoenfilet,	kalfslapje, 
 hamburgertje, chipolata, gerookt spek en schnitzel

Feestschotel deluxe :   
 De feestschotel is zowel verkrijgbaar gekruid als ongekruid en kan 
 gebruikt worden voor elk type toestel. 
 Speciaal voor de vleeseter kiezen we de lekkerste en 
 malste stukjes vlees van het varken, kip, kalkoen en 
 ons Belgisch Wit-Blauw.

Feestschotel vis :   
 Assortiment van 4 soorten vis

Groentenschotel zonder sausjes
 Aardappelsalade, pastasalade, 2 rauwkosten, slamix, 
 gekookt eitje, tomaat, komkommer

Groentenschotel met 3 sauzen naar keuze  

Minibbq:      
 Kipsaté, varkenssaté, hamburgertje, spare-ribje,  
 scampisaté, spek, chipolata, witte worst, tournedos

Koude sauzen:      
 Mayonaise, looksaus, coctailsaus, half pikant, tartaar, 
 mexicaanse saus

€ 24.00/pp

€ 10.00/pp

€ 11.00/pp

€ 14.00/pp 

€ 14.00/pp

€ 6.00/pp

€ 7.00/pp

€ 12.00/pp

€ 8.50/kg 

Balletjes in tomatensaus   
Videe      
Stoofvlees op grootmoeders wijze  
Konijnenbout op grootmoeders wijze  

Orloffgebraad in feestelijke kaassaus    
Gevulde kiprollade in huisbereide saus* 
Kalkoengebraad in huisbereide saus*  
Varkenshaasje in huisbereide saus*  
* Maak uw keuze uit één van de huisbereide sauzen

Vispannetje     
Kabeljauw van het huis    
Scampi in een zacht currysausje (8 stuks)  

Hertenragout van het huis    
Ragout van jong everzwijn   
Parelhoenfilet	in	een	roomsausje	 	 	

€ 9.95/kg
€ 12.95/kg
€ 12.85/kg
€ 5.75/st

€ 7.50/pp
€ 7.50/pp
€ 7.00/pp
€ 8.50/pp

€ 9.50/pp  
€ 9.50/pp
€ 10.00/pp

€ 10.00/pp 
€ 9.50/pp
€ 10.00/pp

Vlees

Vis

Wild

Voor de coctailglazen wordt een waarborg aangerekend die u 
terugkrijgt bij het proper en heel terugbrengen MET het kassaticket. 

Glaswerk van kerst graag terugbrengen voor 29/12.


