Beste Fijnproever,

Vers vlees
RUNDSVLEES

Belgisch wit-blauw: rosbief, filet-pur, tournedos,
entrecote, gerijpte entrecote, Ierse lende, Holstein lende, ...

LAMSVLEES
Lamsbout, lamsfilet, lamskroon en lamskoteletten, …

KALFSVLEES
Kalfsgebraad, kalfsmedaillon, osso bucco, kalfsnier,
kalfszwezeriken, …

VARKENSVLEES
Varkensfilet, varkensgebraad, orloffgebraad, speenvarkenhesp, gemarineerde speenvarkenkoteletten, …

WILD EN GEVOGELTE
Hazenrug, fazant (haan/hen), reefilet, hertenfilet,
everzwijnfilet, eendenfilet, piepkuiken, kwartels, parelhoen.

Kaasschotels

Gegarneerd met fruit en nootjes
Voorgerecht (200g pp.)
Hoofdgerecht (300g pp.)

Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten
verzorgen wij graag uw feesttafel.
Ook dit jaar zetten we ons beste beentje voor
door u een gevarieerd assortiment aan te bieden.
Om al uw gerechten met de beste zorgen te bereiden
vragen wij u om tijdig te bestellen.
Ten laatste maandag 18 december voor Kerstmis
en zaterdag 23 december voor Nieuwjaar.
Al onze schotels en gerechten worden in eigen atelier
met veel zorg en vakkennis bereid.
Indien er nog vragen zijn, contacteer ons gerust.
Wij wensen u en uw familie alvast

Smakelijke en gezellige
eindejaarsfeesten &
een gezond en succesvol 2018!

Al deze gerechten kunnen afgehaald
of thuis bezorgd worden.
Gelieve steeds tijdig te bestellen.
Ten laatste maandag 18 december voor Kerstmis
en maandag 25 december voor Nieuwjaar.

Eindejaar

2017

Uw Thyssen Team

OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN

€ 9.50 pp.
€ 15.50 pp.

FEESTFOLDER

Vrijdag 22 december: 7u00-18u30
Zaterdag 23 december: 7u00-16u00
Zondag 24 december:
ENKEL AFHALINGEN van 9u00-14u00
Maandag 25 december: gesloten
Dinsdag 26 december: 7u00-18u30
Woensdag 27 december: 7u00-18u30
Donderdag 28 december: gesloten
Vrijdag 29 december: 7u00-18u30
Zaterdag 30 december: 7u00-16u00
Zondag 31 december:
ENKEL AFHALINGEN van 9u00-14u00
Maandag 1 januari: gesloten
Dinsdag 2 januari: 9u00-18u30
Vanaf woensdag 3 januari gewone uurregeling.

BEENHOUWERIJ

THYSSEN

Kokkelbeekstraat 61
9100 Sint-Niklaas
info@BeenhouwerijThyssen.be
www.BeenhouwerijThyssen.be
T 03 776 05 85 • F 03 776 95 70

Aperitiefhapjes

Assortiment van mini vidés
€ 0.85/st.
Mini pizza’s
€ 0.85/st.
Quiches
€ 0.85/st.
Mini kaaskroketjes
€ 0.85/st.
Worstenbroodjes
€ 0.85/st.
Kippenvleugels met dipsausje
€ 13.65/kg
Kleine toastjes
€ 0.85/st.
Ultrafijne charcuterie (Huis-Coppa, Fellini, Huis-Salami)

Voorgerechten

Waaier van wildpastei met uienconfijt(3 soorten) € 10.00 pp.
Koninginnenhapje
€ 2.75/st.
Gegarneerd bordje van rundscarpaccio
€ 10.00 pp.
Verse foie gras
dagprijs
Huisbereide kaaskroketten
€ 1.85/st.
Huisbereide garnaalkroketten
€ 3.25/st.
Huisbereide wildkroketten
€ 2.40/st.

Soepen

Tomatenroomsoep
Ossestaartsoep
Aspergeroomsoep
Helder soepje van bosduif

Bereide gerechten

Met veel toewijding gemaakt door onze twee chefkoks:
Gevarieerde koude schotel
Gevarieerde koude schotel extra
Varkensgebraad Archiduc (3 sneetjes)
Halve parelhoen in jagersaus, 2 stammetjes witloof
Halve parelhoen

€ 20.84 pp.
€ 25.84 pp.
€ 11.00 pp.
€ 17.50 pp.
€ 17.50 pp.

Half piepkuiken in jagersaus
Half piepkuiken archiduc
Nootjes van hertekalf met wintergarnituur
Coq au vin (2 boutjes)
Hazenpeper
Bereide hertenragout
Kalkoentournedos in choronsaus (2 stukjes)
Bereide varkenswangen
Kalkoen in jagersaus
Bereide kalfszwezeriken in champagnesaus
Kipfilet in zachte peperroomsaus
Varkenshaasje in saus van de chef

€ 7.50 pp.
€ 7.50 pp.
€ 27.00 pp.
€ 11.50 pp.
€ 22.00/kg
€ 21.80/kg
€ 11.00 pp.
€ 14.50 pp.
€ 13.50 pp.		
€ 22.00 pp.
€ 11.00 pp.
€ 12.50 pp.

in fine champagnesaus, 2 stammetjes witloof

Onze gekende overheerlijke:
€ 4.10/liter
€ 5.50/liter
€ 5.50/liter
€ 10.00/liter

HUISBEREIDE GEVULDE KALKOEN € 19.50/kg

(vanaf 6 pers.)

HUISBEREID GEVULD PIEPKUIKEN € 14.00 pp.

Tip van uw vakman:
Braden van gevulde kalkoen:
Verwarm uw oven op 150° voor de eerste 2 kg
telt u 1u30min. Daarna per kg een ½ uur bijtellen.
Bv. een kalkoen van 4 kg = 2u30 braden.

Koude Schotel

Gevarieerde koude schotel
Gevarieerde koude schotel extra
Charcuterie schotel:

€ 20.84 pp.
€ 25.84 pp.

naar eigen smaak samen te stellen.

Aardappelgarnituur

Verse aardappelkroketten
Amandelkroketten
Pommes duchesses
Gegratineerde aardappelen
Aardappelsalade

Bak tafelschotels
Fondue gemengd
Gourmet
Wildgourmet
Kindergourmet
Steengrill

Allerlei

Gevulde appel met airellen
Gemarineerde babypeertjes
Koude sauzen
Warme sauzen

€ 0.22/st.
€ 0.55/st.
€ 1.90/st.
€ 7.00/kg
€ 6.40/kg

€ 11.00 pp.
€ 11.00 pp.
€ 19.75 pp.
€ 5.50 pp.
€ 11.50 pp.

€ 1.45/st.
€ 1.00/st.
€ 10.00/kg
€ 12.00/kg

