
 

 
 

FEESTFOLDER 2021 
             SLAGERIJ RODERBURG 

OPENINGSUREN MET DE FEESTDAGEN  

Dinsdag 21/12 van 8.30u – 12.30u / 13.30u – 18u  

Woensdag 22/12 van 8. .30u – 12.30u / 13.30u – 18u   

Donderdag 23/12:  van 8u30 tot 13u 

Vrijdag 24/12 van 9- 12u: afhalen van bestelling en winkel 

open voor charcuterie  

Zaterdag 25/12 :  van 10-11u : afhaling bestelling  

Zondag 26/12: gesloten  

Maandag 27/12: gesloten  

Dinsdag 28/12: van 8.30u tot 12.30u / 13.30u – 18u 

Woensdag 29/12: van 8.30u tot 12u30 /13u30u - 18u  

Donderdag 30/12: van 8u30 tot 13u  

Vrijdag 31/12: van 9 – 12u: afhalen van bestelling en winkel 

open voor charcuterie 

Gesloten van 01/01 tot en met dinsdag 04/01. Open op 

woensdag 05/01 vanaf 10u 

 



 

 

  
VLEESGERECHTEN 

( min  2 personen ) 

 

 
 

APERITIEFHAPJES 

 

*assortiment minividees (20stuks/4 soort) 

(vulling : kaas, kruiden, garnaal , 

hespenvulling)       16,00€/set 

ook bestelbaar per 10 per soort    8,5 €/10 st 

*mini worstenbroodjes     1,25€/stuk 

*aperitiefglaasje  gerookte zalm        4.20€/stuk  

* Opgerolde Rundscarpaccio met rucola , 

balsamico en pijnboompitten    13,25€/6 st 

     

SOEPEN – (1 liter) 
 
*tomatensoep met balletjes               4,75€/stuk 

*aspergeroomsoep     4.75€/stuk 

*boschampignonsoep     4.75€/stuk  

*witloofsoep met serrano ham     4,75€/stuk 

*kippensoep met balletjes              4,75€/stuk 

*Bretonse vissoep  - NIEUW!!!  6,55€/stuk 

 

AARDAPPELGERECHTEN  
 
*Puree (250 gr)   2.25€/p.p. 

*gratin natuur/ mediterraans  8.50€/kg 

*aardappelKroketten    0,32 €/st  

*gekruide krielaardappeltjes 10.55€/kg 

 

WINTERGROENTJES  
 
*Appeltjes met veenbessen    17.95€/kg 

*Stoofpeertjes in rode wijn/kaneel  17.95€/kg 

*Boontjes in spek   (4 stuks p.p.)   2.75€/p.p. 

*Gestoofd witloof  (2 stuks p.p.)   2.75€/p.p. 

*gevulde tomaat (kippengehakt )     3,25€/st 

  

SAUZEN  (ook per 0.5l 

verkrijgbaar) 

*champignonroomsaus    11,95€/liter 

*champignonsaus    11,95€/liter 

*peperroomsaus   11,95€/liter 

*wildsaus    11,95€/liter 

*veenbessensaus   11,95€/liter 

*grand veneur met rozemarijn 11,95€/liter 

 

 

 

ONDERSTAANDE VLEESGERECHTEN 

ZIJN OVENKLAAR EN MET SAUS 

NAAR KEUZE. OPWARMOVERZICHT  

VOORZIEN BIJ AFHALING EN WEBSITE 

 

*Varkenshaasje ‘Duroc d’Olive ‘   

met een jasje van spek                 9.95€/p.p. 

*Kalfs saltim bocca  

(superano, mozzarella, rucola.)      13.95€/p.p. 

 *varkensFiletgebraad  ‘Duroc d’Olive’         

               8.95€/p.p.  

*Orloffgebraad                        9.95€/p.p.  

  

 

ONDERSTAANDE GERECHTEN IS ER 

GEEN SAUS NAAR KEUZE 

*konijn(billen) op grootmoeders ‘wijze             

             9.25€/p.p. 

*konijnrollade in veenbessen/perensaus                                                            

.                13,25€/p.p 

*Varkenswangetjes in zwarte pepersaus          

            12.95€/p.p.  

*kalkoennootjes met veenbessensaus              

            9.95€ /p.p.  

*Gevulde kalkoenrollade (kippengehakt,  appel,  

veenbessen, pistachenoten  met champignonsaus       

        10.95€ /p.p                               

*Hertenragout in wildsaus               12.95€ /p.p   

*lamskroontje in saus du chef    17,45€/p.p.  

 

 



 

 

GEVULDE KALKOENROLLADE  

(geen saus inclusief) 

Gevuld met kippengehakt, appel, en veenbessen en 

pistachenoten 

 

 Zelf bakken :  18.50 euro/kg 

           Voorgegaard:     20.50 euro/kg 

 

 
 

 

WINTERBARBEQUE  

Keuze uit :  Gemarineerde biefstuk, souvlaki, 

spekfakkel, kipsaté, zalmbrochette  , côte a l os, 

hamburger, entre côte (black Angus /wit blauw) 

minichipolata  : winkelprijs 

 

Enkele suggesties voor de hobbykoks :  

ATTENTIE : BESTEL UW VERS VLEES TIJDIG 

(vooral het wild)   

gevulde kalkoen : vulling met KRIEKEN OF 

TRUFFEL  

gevulde parelhoen : vulling met KRIEKEN OF 

TRUFFEL 

gevulde eend : gevuld met APPEL, ROZIJNTJES 

OF TRUFFEL  

gevulde kwartels, vulling met APPEL EN 

ROZIJNTJES OF TRUFFEL 

gevulde piepkuikens , vulling met APPEL EN 

ROZIJNTJES OF TRUFFEL  

(prijzen te bevragen in de winkel)   

WILD, LAMS, FILET PURE, BLACK ANGUS , 

KONIJN, ETC :  bestel tijdig !!!  

 

 

LET OP :  alle aangegeven prijzen zijn 

onder voorbehoud van plotse 

prijsstijgingen !!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDUE 

Bestaande uit biefstuk, varkensfilet  ‘Duroc 

d’olive’, kipfilet, kalfsvlees, kleurrijke 

fondueballetjes en worstjes            11€/p.p. 

*extra balletjes/worstjes (10+10)=4,75€(20st) 

          

GOURMET 1 

Biefstuk, kipbrochetje, cordon bleu, 

kalkoensteakje, mini-hamburger, chipolataworstje 

en gyros                        12,75€/p.p. 

 

GOURMET DELUXE 2 

Biefstuk, kipbrochetje, mini-hamburger, 

scampibrochetje, chipolataworstje, gyros, 

lamskroontje gemarineerd     16,50€/p.p. 

KINDERGOURMET 3 

Chipolataworstje, kalkoensteakje, mini-

hamburger                 6€/p.p. 

 

TAFELGRILL 

Biefstuk, kalfslapje, kalkoensteakje, 

varkenshaasje, kipbrochetje , merguezworstje, 

lamskoteletje gemarineerd    15.90 €/p.p. 

 

TAFELGRILL DELUXE 

Biefstuk, kalfslapje, kalkoensteakje, eendesteakje 

gemarineerd,  kipbrochetje lamskroontje 

gemarineerd, zalmbrochetje                                                           

      17,25 €/p.p. 

NIEUW !! 

VEGANGOURMET  (ca 240gram 7 soorten)   

                           13,75 €/p.p. 

 

SFEERTAFELEN 

(geen wijzigingen 

mogelijk ) 
 



 

 

 

KOUDE 

APERITIEF/DESSERTSCHOTELS 

* Kaasschotel (enkel vanaf 2 personen)  

Kaasschotel (300 gr /pp) rijkelijk  gegarneerd met 

fruit  en noten                 12.50€/ p.p. 

 

*Charcuterieschotel (200 gr/ pp) (enkel vanaf 2 

personen) diverse soorten fijne charcuterie rijkelijk 

gegarneerd met fruit en noten    

            10.50€/p.p. 

 

*Gemengde schotel (250 gr/ pp) (enkel vanaf 2 

personen) diverse soorten kaas en charcuterie 

rijkelijk gegarneerd met fruit en noten   

       11.50€/p.p. 

  

 

 *CAMEMBERT omhuld door broodjeskrans (De 

romige camembert en heerlijke broodjes afbakken 

 in de oven, dippen en smullen maar ! )     

      14.95 € / st  

 

 waarborg schotels :  10  euro/schotel 

 

DESSERTS 

Huisgemaakte chocomousse  3.50€/p.p. 

Tiramisu speculoos   3.75€/p.p. 

Mascarpone met speculoos,  

afgewerkt met veenbessen   4.25€/P.P. 

 

Sneeuwman: (witte en koffie – 

melkchocola en chocoladebiscuit) 5,25€/stuk 

 

Kerstman : (chocolade en rood fruit) 

     5,25€/stuk 

 

 
      

                        

HOE BESTELLEN? 

 

Bestellen kan via het bestelformulier te vinden op 

onze website of in de winkel. Breng het ingevuld 

formulier binnen bij onze winkel .  

U ontvangt bij afgifte een bestelnummer voor 

afhaling. 

Wij nemen voor de feestdagen GEEN bestellingen 

aan via mail of telefonisch omwille van praktische 

redenen. 

 

DE UITERLIJKE BESTELDATUM VOOR 

KERST:   Zaterdag 18 december 2021 tot 17u 

DE UITERLIJKE BESTELDATUM VOOR 

NIEUWJAAR:  Woensdag 22 december 2021 tot 

18u 

Of tot maximum aantal is bereikt !  

BESTEL TIJDIG WANT NA DEZE DATUMS 

NEMEN WIJ   GEEN ENKELE BESTELLING 

MEER AAN!!!! 

 

 

 

Het hele team van SLAGERIJ RODERBURG  

wenst u mooie eindejaarsfeesten en dankt u 

alvast voor het gestelde vertrouwen ! 

 

WE WISH YOU A MERRY 

CHRISTMAS AND A HAPPY 

NEW YEAR! 

OUR BEST WISHES FOR THE 

YEAR 2022. 

 
 

2022 


