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www.dhollander-leemans.be 

KAASSCHOTEL         

TAPASSCHOTEL  

PATESCHOTEL  

Assortiment 4 huisgemaakte paté’s met fijn garnituur. 
Leuke aanvulling bij een kaasschotel                 36,55€ 

OPENINGSUREN 

ENKELE SPELREGELS 

SLAGERIJ-
DELICATESSEN 

1 JANUARI 

FEESTFOLDER 
2022  

BESTELLEN 
Kerst  : ten laatste zon  18 december                                           
Oud– en nieuw : ten laatste maan 26 december 

Wat smaakt het best na alle feestelijkheden?                                 
Een krokante pistolet met verse charcuterie en een     
stukje kaas! Maak het uzelf gemakkelijk met onze                                        
KAAS-EN CHARCUTERIESCHOTEL       19,95€/p 

Ideaal bij bubbels, nieuwjaarswensen en goed gezelschap: 
TAPASSCHOTEL OM TE GRABBELEN       37,95€        
(+-10p)                     

Zuiderse gedroogde hammen, Italiaanse en Spaanse     
salami’s en kazen, assortiment  olijven en tapas,  
hummus en dippers. Een heerlijke degustatie van  al 
wat de zuiderse landen ons te bieden hebben.          
Pure verwennerij, piekfijn afgewerkt! 
Enkel verkrijgbaar per 4 of 6 personen! 
Aperitief/voorgerecht                                   13,95€/p                              
Hoofdgerecht                                                 19,95€/p  

Feestelijke schotel luxueus afgewerkt met druiven,       
noten, droge vruchten en hartigheden.                           
Niet voor niets onze specialiteit!  
CLASSIC: perfect voor de beginner of de liefhebber 
van klassiekers. Verkrijgbaar per 4p. 
MYSTIC: ideaal voor de kenner, die zich graag laat      
verrassen door niet alledaagse kazen.                             
Verkrijgbaar per 4 of 6p. 
Beide schotels bevatten een toegankelijk assortiment, 
niet enkel uitgesproken smaken. Aan u de keuze! 
Hoofdgerecht 300g/p                                   21,95€/p 
Dessert 150g/p         13,95€/p   

-Bestellingen kunnen enkel gedaan worden in de winkel en 
dienen op voorhand betaald te worden 

-Wij werken enkel met wegwerpverpakking, dit om alles 
zo hygiënisch en gestructureerd mogelijk te laten verlopen! 

-De winkel is ook open voor bediening! Wij vragen     
vriendelijk maar met aandrang om de openingsuren te            
respecteren! Wij voorzien een periode voor enkel afhaal, 
zodat mensen die besteld hebben niet mee moeten         
aanschuiven met klanten die liever op de moment zelf   
kiezen. Tijdens die afhaaluren wordt niet meer bediend en 
is het enkel afhaal! 

-Prijzen onder voorbehoud! Door de aanhoudende          
onzekerheid van de grondstof- en energieprijzen kunnen de 
vermelde prijzen wijzigen. Wij brengen u er evenwel van 
op de hoogte, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

Woensdag 21 december 8u30-18u00 
Donderdag 22 december 8u30-18u00 
Vrijdag 23 december              GESLOTEN 
Zaterdag 24 december               9u00-13u00 
Zondag 25 december               9u00-13u00 
Maandag 26 december                9u00-13u00 
Dinsdag 27 december               GESLOTEN 
Woensdag 28 december              8u30-18u00 
Donderdag 29 december  8u30-18u00 
Vrijdag 30 december                    GESLOTEN 
Zaterdag 31 december                9u00-13u00 
Zondag 1 januari 2023               9u00-13u00 
Maandag 2, dinsdag 3, woensdag 4,                  

donderdag 5 en vrijdag 6 januari GESLOTEN!



Wij bieden een assortiment aan gerechten in de     
winkel, waaruit u vrij een keuze kan maken.         
Ook puree, groentenpurees en kroketten zijn vrij           
verkrijgbaar. 

Zoals steeds staan wij u 
graag met raad en daad bij 

om uit ons ruim                 
assortiment van vers vlees 

uw keuze te kunnen      
maken voor een geslaagd 

feestmaal.  

Rosbief van Belgisch wit-blauw                                               
Zuid-Amerikaanse angus beef (in één stuk of in porties)        
Osso bucco                                                                                 
Gebraad, varkenshaasje                                                                      
Varkens rib-eye Argentina                                                                     
Gevulde varkensfilet                                                                   
Varkenswangen                                                                      
Lamskroon                                                                                  
Piepkuiken                                                                                
Wild                             

 
 

VERS VAN DE SLAGER 

SLAGERSMILLEFEUILLE 

FONDUE                                                             14,98€/p   
Blokjes van rundstournedos, varkensrugfilet, kalkoenhaas,               
slagerspralines, spekrolletjes, loempia en scampi 

KIDS FONDUE                                          5,68€/p 
Slagerspraline, kippenfilet, spekrolletje en slagersvleesje 

GOURMET VAN HET HUIS                          15,25€/p 

Rundstournedos, cheeseburger, entrecoteburger met  
rozemarijn, gemarineerde varkensrugfilet gevuld met 
bakkaas, worstje, kipfilet, schnitzel, kwarteleitje en     
kruidenboter 

GOURMET  VLEESGEGROET                      19,15€/p 
Filet pur, gemarineerde lamstournedos, blinde vink     
périgord, houthakkerslapje, entrecoteburger,                  
rib-eye burger, cordon bleu de luxe, lentekipje,           
kwarteleitje en kruidenboter 

KIDS GOURMET                                             6,95€/p 
Hamburger met bicky uitjes,  smileyworstje,             
boomstammetje,  kippenhaasje 

GEZELLIG TAFELEN 

BEREIDE GERECHTEN 

Enkel verkrijgbaar in assortiment 15stuks  17,95€ 
Gegratineerde oester                                     2,99€ 
 

APERITIEFHAPJES 

SAUZEN 

WIJN 

KOUD                                                     3,75€/flesje 

Truffelmayonaise, verse looksaus, saus van het huis,                 
verse tartaar, kruidenmosterd 

WARM                                                  7,95€/500gr 

Champignonroomsaus, peperroomsaus, vleesjus,         
bearnaise 

GROENTEN 
KOUDE GROENTENSCHOTEL  

Broccolisalade, koolsla, zoete aardappel-pompoen,       
kleurrijke tomatenmix, boontjessalade,                       
aardappelsalade, gemengde groentenmix                                                                 
12,95€/p (per 2 p)                                                                                        
Enkel verkrijgbaar bij bestelling gourmet, fondue,            
millefeuille! 

TRADITIE 
Gevulde kalkoenrollade                               20,90€/kg                                     
met kippengehakt, veenbes, truffel, cognac en         
pistachen   3,8kg        
Specialiteit van het huis!                                                
 

Wij wensen u zeer fijne                 
feestdagen toe, smakelijk eten           

en een gezond en gelukkig 2023! 

Patrik & Mireille 

PERIGORD>rundstournedos met laagjes truffel               
29,95€                                                        
BOSWACHTER>varkensrugfilet met laagjes gehakt, 
spek, boschampignon, ui en verse kruiden                                
25,95€  
HERDER>lamstournedos met laagjes persilladegehakt  
24,95€       
POELIER>kipfilet met laagjes kippengehakt, rode ui en 
oosterse kruiden                                                                               
24,95€ 

Wijn van het huis  (rood, wit, rosé)                  9,10€ 

Cava van het huis                                              13,88€ 

 


