
STEENVOORDESTRAAT 37 - 8978 WATOU - 0032 (0)57 388 034 - WWW.SLAGERIJLEURIDAN.BE - INFO@SLAGERIJLEURIDAN.BE

Prettige feestdagen en een smaakvol 2023!

 Saladebar                                       € 27,50    (voor 8 à 10 personen)
 Cabanossy-mand             € 16,50 / € 27,50   3 soorten worstjes, 3 sausjes, bloemkoolroosjes,    wortelreepjes, kerstomaatjes en radijsjes,    gepresenteerd in mandje
 Verrassingsbrood          € 31,00 / € 36,50   grote, ronde broden die versneden zijn    in driehoekige stukjes, belegd met ham,    kaas, paté, krabsla, tonijnsla, préparé en vleessla Boerenplankje                                          € 19,90   fijngesneden gerookte nootham, dobbeltjes hennepot,    stukjes boerenpaté en blokjes huisgemaakte salami    gepresenteerd op een plankje
 Luxe tapasplank (koud)               € 36,00   een assortiment hapklare kaasjes, fijne vleeswaren,    olijfjes, tapenade, … ideaal als hapje bij de aperitief Tapasplank (koud)                        € 29,00   een assortiment fijne vleeswaren
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AMUSES BIJ DE BUBBELSAMUSES BIJ DE BUBBELS
Carpaccio rolletje  € 1,25

Mini-croque (Emmentaler / gerookte zalm) € 1,25

St.-Jacobsschelpje (saffraansaus / bieslook) € 1,55

Kroketje van chorizo € 0,85

 Glaasje met krab en groen blaadje € 1,25

 Glaasje met gerookte eendenborst en appel € 1,25

 Glaasje met rode biet, gerookte haring en zure room   € 1,25

 Glaasje van garnalencocktail                                         € 1,45

 Witloofblaadje met tonijn € 0,85

 Witloofblaadje met krab € 0,85

 Lepelhapje pastrami € 1,25

 Gekruid kippenboutje € 0,55

 Huisgemaakt kaaskroketje € 0,75

 Huisgemaakt garnaalkroketje € 0,95

 Mini quiche € 0,75

 Mini vol-au-vent € 0,75

 Mini pizza € 0,75

 Mini kaasrolletje € 0,75

 Worstenbroodje € 0,75

GEZE L L IGHE IDSSCHOTE L SGEZE L L IGHE IDSSCHOTE L S
Vleesgourmet Classic zonder groentjes en saus       € 8,90 p.p.
Vleesgourmet Classic met groentjes en saus             € 11,00 p.p.
Kaasschijf, biefstuk, chipolata, merguez, kalkoenlapje,
schnitzel, hamburgertje en eitje
Vleesgourmet Finesse zonder groentjes en saus        € 10,90 p.p.
Vleesgourmet Finesse met groentjes en saus        € 13,10 p.p.
Ardeens gebraad, kipmedaillon, lamskoteletje,
chipolata, Ardeense burger, biefstuk,
mini-cordon-bleu en eitje met spek

Gourmet Kids zonder groentjes en saus  € 5,00 p.p.
Gourmet Kids met groentjes en saus  € 6,60 p.p.
Chipolata, hamburgertje, kaasburgertje,
Ardeens burgertje en wit worstje

Fondue zonder groentjes en saus  € 7,50 p.p.
Fondue met groentjes en saus  € 11,00 p.p.
Stukjes mals rundsvlees, gevogelteblokjes
en 3 soorten gehaktballetjes

Fondue Kids zonder groentjes en saus € 5,50 p.p.
Fondue Kids met groentjes en saus € 7,50 p.p.
Grillworst en 3 soorten gehaktballetjes

Vlees-tepanyaki zonder groentjes en saus € 10,90 p.p.
Vlees-tepanyaki met groentjes en saus € 12,90 p.p.
Gemarineerde biefstuk, gemarineerd kalkoenlapje,
duivelsgebraad, chipolata, merguez, witte worst
en gemarineerd lamskoteletje, gyros

Tepanyaki Kids met groentjes en saus € 8,50 p.p.
Tepanyaki Kids zonder groentjes en saus          € 6,90 p.p.
Chipolata, gemarineerd kalkoenlapje,witte worst,
grillworst, hamburgertje en kaasburgertje

Vis-tepanyaki € 17,50 p.p.
Gourmet Vis € 15,90 p.p.
Racletteschotel € 11,50 p.p.
Kaasschotel
     als dessert                     € 5,95 p.p.
     als hoofdgerecht zonder brood            € 9,90 p.p.
     als hoofdgerecht met brood            € 13,95 p.p.
Burgerparty    € 13,10 p.p.
     6 burgertjes p.p. + toebehoren en pistoletjes  
Pizzaparty    € 13,10 p.p.
     5 pizzatjes p.p. + sausjes en toebehoren                      

Vers vlees in de kijker …
- Chateaubriand € 19,90/kg
- Rosbief van eigen kweek € 17,90/kg
- Entrecôte van eigen kweek € 18,30/kg
- Côte à l’os van eigen kweek € 17,90/kg
- Varkenshaasje € 15,30/kg
- Ardeens gebraad € 10,50/kg
- Varkensorloff € 11,90/kg
- Kalkoenorloff € 13,45/kg
- Kalfsgebraad € 20,85/kg
- Verse koetong € 11,50/kg
- Verse kalkoen DAGPRIJS
- Opgevulde kalkoen € 16,90/kg

 
OPENINGSUREN / FEESTDAGEN

Zaterdag 24 december en 31 december
DOORLOPEND OPEN VAN 07.30 TOT 16.00 UUR.
Zondag 25 december en 1 januari
ENKEL AFHALEN BESTELLINGEN
TUSSEN 10.00 EN 11.00 UUR.

BESTEL TIJDIG
Om u zo goed mogelijk te dienen, vragen
wij u vriendelijk om uiterlijk tot en met
zondag 18 en 25 december te bestellen.
Plaats enkel uw bestelling als u zeker bent van 
het juiste aantal personen en van de gerechten.

Bestellingen worden alleen bevestigd
bij betaling, contant

of met bankkaart in de winkel,
of bestelling via mail door overschrijving op 

rek.-nr : BE23 7390 2197 9591

Beste klant,
Alle bestellingen worden buiten in de tent afgehaald met jullie bestelnummer. 

Prijzen onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en drukfouten. 

We wensen jullie smakelijke maar vooral gezonde feesten toe !   
Team Leuridan
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 Aspergeroomsoep € 4,50/l.
 Tomatensoep met balletjes € 4,50/l.
Kippenbouillonsoep  € 4,50/l.
Tomatenroomsoep met stukjes tomaat € 4,50/l.
Huisgemaakte garnalenbisque € 6,50/l.
Romige vissoep € 6,50/l.
Witloofsoep met garnalen € 5,50/l.

 Tongrolletjes in saffraansaus 
€ 7,50 p.p.

 Scampi op een bedje van tagliatelli met wokgroentjes en currysaus € 7,50 p.p.

 Scampi tagliatelli in kruidenroomsaus 
€ 7,50 p.p.

 Tongrolletjes gevuld met zalm in wittewijnsaus   € 7,50 p.p.

 Vis vol-au-vent             € 6,00 p.p.

 Kalfszwezeriken in vidé 
€ 5,45 p.p.

 Ganzenlever met uienconfituur en toast 
€ 8,70 p.p.

 Charcuteriebordje 
€ 5,50 p.p.

CADEAUTIP:
Geef iemand een geschenkbon of
een mand met onze huisbereide specialiteiten.

WAARBORGEN
Aangezien wij al onze producten netjes en verzorgd afleveren, 
zijn wij genoodzaakt voor sommige potjes en schalen een kleine 
waarborg te vragen. Deze ontvangt u uiteraard terug bij het terug 
binnenbrengen in goede staat.

FEESTE L IJKE SOEPENFEESTE L IJKE SOEPEN (        (1 liter voor 3 pers.)
STEL UW EIGEN FEESTELIJK

HOOFDGERECHT SAMEN!
  - Kalfshartzwezeriken op een bedje van puree   € 16,50 p.p. 
    en gestoofd witloof in blanke kalfsjus

 Vleeskeuze:   Assortiment
 - Rundstournedos € 13,75 p.p.    bijpassende sauzen:
 - Gesmoorde varkenslende € 11,55 p.p.    (inbegrepen in prijs)

 - Kalkoenfilet € 11,55 p.p. - champignonroomsaus

 - Eendenborst € 15,50 p.p. - groene peperroomsaus

 - Varkenshaasje € 12,10 p.p. - portosaus
 - Varkensorloff met kaassaus € 11,55  p.p. - dragonsaus
 - Kalkoenorloff met kaassaus € 11,55 p.p.
 - Rundstong in Madeirasaus € 13,75 p.p.
 - Parelhoen € 11,55 p.p.
 - Kalkoenpavé € 11,55 p.p.
 - Kalfsmedaillon € 15,50 p.p. 

 Assortiment bijpassende groentjes (€ 1,05 p.p. per soort):
 - gestoofd witloofstronkje - warme tomaat met lookboter en kaas 
 - boontjes in spekjasje  - gestoofde spruitjes
 - wortelschijfjes in de room 
 - mini peer in rode wijn  

 Assortiment bijpassende aardappelgerechten (inbegrepen in prijs):
 - verse aardappelkroketten - Gratin Dauphinois 
 - Pommes Duchesse  

 Hoofdgerecht vis:
 - Tongrolletjes op groentebedje in Oostends visserssausje
    met kasteelaardappelen of tagliatelle                                     €17,10 p.p.

 -  Gepocheerde zalm op bedje van prei en wortel                       €17,10 p.p.

   KOUDE BUFFETTENKOUDE BUFFETTEN
Vleesschotel classic   € 8,90 p.p.
Rosbief, varkensgebraad, gekookte ham, paté, kalfsworst, kippenwit met tuinkruiden, 
1/2 ei, wortel, sla, tomaat, komkommer, tartaar en cocktail

Gevarieerde vleesschotel   € 12,15 p.p.
Rosbief, varkensgebraad, gerookte ham, gekookte ham met asperges, kippenwit,
salami, Parijse worst, gekookte tong, kippenbout, paté, tomaat-garnaal met versierd eitje.
Vergezeld van 7 soorten groentjes, cocktail- en tartaarsaus en gegarneerd met seizoensfruit.

Vlees- en visschotel   € 19,40 p.p.
Tongfilet, gerookte zalm, heilbot, forel,hespenrolletjes met asperges, salami, bacon, rosbief, 
varkensgebraad, Parijse worst, tomaat-garnaal met versierd eitje.
Vergezeld van 7 soorten groentjes, cocktail- en tartaarsaus en gegarneerd met seizoensfruit.

     Visschotel € 15,50 p.p.
     Gepocheerde Schotse zalm, vissalade, gerookte zalm, heilbot,langoustine, 

tomaat-garnaal met versierd eitje.Vergezeld van 7 soorten groentjes,
cocktailsaus en gegarneerd met seizoensfruit.

       Zalm Belle Vue  € 17,30 p.p.   
       Zalm Belle Vue met tomaat-garnaal en versierd eitje.Vergezeld  
       van wortel, sla, boontjes, bloemkool en cocktailsaus

        Aardappel-, pasta- en rijstsalade € 2,85 p.p.

KINDERHOOFDGERECHTEN
 Kippenboutjes met 

wortelpuree en lachebekjes 
of puree € 6,55 p.p.
 Kleine vleesballetjes

in een feestelijke
tomatensaus en puree of 

lachebekjes
€ 6,55 p.p.

    Vol-au-ventpasteitje
met puree of lachebekjes

€ 6,55 p.p.

VOORGERECHTENVOORGERECHTEN


