
Slagerij-Delicatessen 

Kerstdag  OPEN! 

Nieuwjaar  OPEN! 

 

Zaterdag 21 december 7u30-17u00 

Zondag 22 december 7u30-14u00 

Maandag 23 december GESLOTEN 

Dinsdag 24 december 9u00-13u30 

Woensdag 25 december 9u00-13u30 

Donderdag 26 december 8u30-18u00 

Vrijdag 27 december 8u30-18u00 

Zaterdag 28 december 7u30-17u00 

Zondag 29 december 7u30-14u00 

Maandag 30 december 2019 GESLOTEN 

Dinsdag 31 december 2019  9u00-13u30 

Woensdag 1 januari 2019 9u00-13u30 

Donderdag 2 januari 2018  9u00-14u00 

Vrijdag 3 januari 9u00-14u00 

Zaterdag 4 januari 7u30-17u00 

Zondag 5 januari 7u30-17u00

 

  

OPENINGSUREN 

BESTELLEN : 
Bestellingen dienen ten laatste  

gedaan te worden op  

woensdag18.12 voor Kerst 

donderdag 26.12 voor oud-en nieuw 

Enkel in de winkel!         

Enkel met voorschot! 

TAPASSCHOTEL          11,95€/p 

KAASSCHOTEL            14,95€/p 
Feestelijke schotel volledig afgewerkt met druiven, noten, 

droge vruchten en hartigheden.  

Wij hebben een uitgelezen assortiment van niet alledaagse 

kazen in alle smaaktypes geselecteerd, maar ook een paar 

niet te missen klassiekers.  Niet voor niets onze specialiteit! 

 

Enkel verkrijgbaar per 4 of 6 personen! 

Plank met ambachtelijke charcuterie en hapjes “van bij ons” , 

zoals paté,  boerenham,  rillette,  echte Ardeense salami,  

droge worst, compleet met chutney en pickles. 

Bedoeld als uitgebreide aperitief / vervanger van een  

voorgerecht. 

 

Enkel verkrijgbaar per 4 of 6 personen! 

BROOD 
Ons dagelijks assortiment blijft, aangevuld met : 

Mini pistolets assortiment 

Margriet 

Kletsenbrood 

Notenbrood 

Appel-notenbrood 

Zuiderse  hammen en salami’s, harde kazen, assortiment  

olijven en tapas, hummus. Een heerlijke degustatie van alles 

wat de zuiderse landen ons te bieden hebben.  

Bedoeld als uitgebreide aperitief / voorgerecht 

 

Enkel verkrijgbaar per 4 of 6personen! 

BOERENPLANK                       11,95€ /p    

n de 

Herentalsebaan 202    -     2160 Wommelgem 

03/322.36.85 

www.dhollander-leemans.be 

Feestfolder 

2019 
SNOEPERS 
Dessertkoekjes assorti (10 stuks )                              7,63€                    

Mousse van Irish coffee                                   5,25€ 

Tiramisu Fine Champagne                                  5,25€ 

Wij besteden veel zorg en aandacht aan het netjes  

afleveren van onze producten, zodat u ze met dezelfde 

trots aan uw gezelschap kan serveren.  Voor sommige 

schotels zal een waarborg gevraagd worden, die u    

terug krijgt als u ze tijdig, in goede staat en gereinigd 

aan ons terug bezorgt.   

Wij danken u voor uw begrip! 

GOED OM WETEN : 

Wij wensen u en al wie u dierbaar is een gezellige Kerst  

en een gezond en voorspoedig 2020 ! 



HOOFDGERECHTEN 

VOORGERECHTEN 

SOEPEN 

STARTERS 
Assortiment warme hapjes (12 stuks)                    13,76€ 

(kaashoorntje,kerstboompje,garnaalhapje, pizza,            

bladerdeegjes, mini hamburger, mini pita, kippeboutje) 

 

Tapasschotel om te grabbelen (+-10p)        27,85€/schotel                     

Kaaskroketten                       1,88€/stuk 

Garnaalkroketten                       4,08€/stuk 

Trio van paté met garnituur                             9,95/p 

Puree                      6,60€/kg 

Wortelpuree                      7,93€/kg 

Kroketten                    0,24€/stuk 

Gratin                     10,10€/kg 

Bereide groenten assortiment                    5,35€/stuk 

Appeltje met veenbessen                              1,65€/stuk 

GARNITUREN 

GEZELLIG TAFELEN 
FONDUE                                                        9,90/p 

Rundblokjes, varkensvlees, kalkoen, kippenblokjes,  

slagerspralines en spekrolletjes 

 

KIDS FONDUE                                              3,95/p 

Slagerspralines, kippenblokjes en spekrolletjes 

 

GOURMET                                                   12,45/p 

Rundstournedos, hamburger, cordon bleu, worstje,                      

merguez, kipfilet, schnitzel en lamskotelet 

 

GOURMET  VLEESGEGROET                    14,95/p 

Rundsfilet, lamsvlees, blinde vink périgord,  

houthakkerslapje, entrecoteburger, Ardeense     

cordon bleu, lentekipje, mini brochette 

 
KIDS GOURMET                                           5,95/p 

Hamburger, worstje, mini brochette,  kipfilet 

 

SAUZEN 

KOUD  2,95€/flesje 

Truffelmayonaise 

Verse looksaus 

Saus van het huis 

Verse tartaar 

Kruidenmosterd 

WARM  7,10€/500gr 

Champignonroomsaus 

Peperroomsaus 

Vleesjus 

Graanmosterdsaus 

Gran Veneursaus 

Fine champagnesaus 

VERS VAN DE SLAGER 

Tomatensoep / balletjes                                         4,20€/l 

Champignonsoep / gerookte zalm                          5,50€/l 

Aspergesoep / mascarpone                                    5,50€/l 

Witloofsoep / spek / verse croutons in smout gebakken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                           5,50€/l 

VLEES 

Stoofpot kalfs Osso Bucco-style                          18,75€/p 

Varkenswangen / rode wijn / rode ui                    17,75€/p 

Jong haantje gevuld met groentjes / vleesjus met        

champignons en zilveruitjes                            19,25€/p                                                                                                                                                                                                                     

Hertenstoofpotje / rode wijnsaus / champignons /  

spek                                                                  21,45€/p 

Kalkoenvink/ wildsaus met Porto                         18,75€/p 

Stoofpot van konijnenfilet                                    18,25€/p 

Bij deze gerechten serveren wij een kleurrijke           

groentemengeling en aardappelgarnituur naar keuze 
 

VIS 

Tongrolletjes / Normandisch / groentejulienne    17,95€/p                  

Kabeljauwhaasje / prei / garnalen / witte wijnsaus  17,98€/p 

Schelvis / kappertjessaus                           17,85€/p 

Visgratin in koekje                                              17,95€/p                                                             

Aardappelgarnituur naar keuze 
 

KREEFT 

Kreeft op Amerikaanse wijze                                dagprijs 

Waterzooi van kreeft                                           dagprijs 

Kreeft op Oosterse wijze                                     dagprijs 
 

Rosbief van Belgisch wit-blauw 

Zuid-Amerikaanse angus beef 

(in één stuk of in porties) 

Gebraad van Slagersvarken 

Gebraad van het huis met verse kruiden 

Varkens rib-eye Argentina 

Gevulde varkensfilet                                   

Lamskroon                                     

Gevulde kalkoenrollade met kippengehakt, appel, veenbes 

en calvados                                                    15,90€/kg 

Varkenswangen, kalfsschenkel, piepkuiken, vers 

wild,… verkrijgbaar op bestelling! 

SLAGERSMILLEFEUILLE 

KOUDE GROENTEN 

Zoete aardappelsla 

Wortel-witte koolmix 

Komkommer-radijssla 

Bonte tomatensalade 

 

Assortiment             

4,90€/p             

 
SALADES 

Aardappelsalade 

Pastasalade 

Groentenrijstsalade 
 

Assortiment             5,95€/p 

Rundvlees  / gehakt / verse kruidenmix / Ierse marinade                                                                        

                                                                              29,95€/stuk 

Varkens / gehakt / portobello / spek / ui / vurige marinade     

                                                                              25,95€/stuk 

Kip / kippengehakt / rode ui / spinazie / Thaise marinade         

                                                                              24,95€/stuk 

Kalkoen / kippengehakt / truffel                               24,95€/stuk 

 

Lamspersillade                                                       36,95€/stuk 

           

Serveertip : pitabroodjes, sla– en groentemengeling,                  

gekruide zure room,  zoetzure saus  

(zie ook garnituren gourmet) 

 

1 Millefeuille is geschikt voor 3 à 4 personen. 

 

W
ij helpen

 u
 

gra
a

g bij u
w

 

w
in

ter-BBQ
! 

Hét succes van vorig jaar !!! 


