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Hamburgerfeest (nieuw!)

Een heerlijke mix van hamburgers om op de BBQ, in de pan 
of op een plaat te bakken. Wij zorgen ook voor de gepaste 
broodjes, sausjes en groenten!
Hamburgerfeest (vanaf 4 personen) ......................€ 8,75 p.p.

Verrassingsbrood

Een verfijnd assortiment van heerlijke krokante broodjes en 
sandwiches. 6 à 7 broodjes per persoon. 
zonder groentjes ........................................................ € 0,95/stuk
met groentjes ............................................................. € 1,25/stuk

Bestellingen

We vragen je graag om met het volgende rekening te 
houden wanneer je bestelt:

• Alles uit deze folder graag 2 dagen op voorhand 
bestellen uitgezonderd voor de klassieke  
BBQ-pakketten.

• U kan uw bestelling plaatsen in de winkel, via e-mail 
(info@slagerij-wim.be) of in de webshop. Telefonische 
bestellingen worden enkel aanvaard na het betalen 
van een voorschot in de winkel of via overschrijving.

• Wil u aanpassingen doen aan de voorgestelde 
pakketten of menu’s? Dat is geen probleem! 
Mits overleg kunnen we naar ieders wil en budget een 
oplossing bieden.

• Vlugger uw bestelling nodig? Kom langs in de winkel 
en kies uit ons ruim assortiment!

• Bent u op zoek naar personeel, bbq, partytent, 
koelwagen, servies, glazen, bestek,... voor uw feest? 
Wij helpen u graag verder om uw feest te organiseren 
zonder zorgen!

WIN WIN WIN!

Iedereen die een bestelling uit deze folder heeft geplaatst 
bij slagerij Wim maakt kans op onze hoofdprijs: een volledig 
georganiseerd feest voor 10 personen! Wij zorgen voor de 
aperitief, drank en het eten! Jullie voor de leute! :-)

Lente-, zomer-  
en BBQ-folder 2019

Ontdek onze webshop: www.slagerij-wim.be

Menu’s (verkrijgbaar vanaf 4 personen)

Zomermenu 1
Carpaccio van gerijpt rundsvlees met gebakken 

pijnboompitjes, rucola en Parmezaanse kaas  
of Dominicaans vispannetje

Parelhoenfilet in fine champagnesaus  
of Saltimbocca van varkenshaasje met feta, groene pesto 

en zongedroogde tomaatjes
Warme groentjes

Kroketten/aardappelpuree/gratin dauphinois naar keuze

€ 28,90 p.p.

Zomermenu 2
Vitello tonato  

of scampi in roze pepersaus op een bedje van tagliatelle
Kabeljauwhaasje omwikkeld met pancetta in een 

limoncellosausje met rucola  
of Gebakken lamsfilet in een portosausje

Warme groentjes
Kroketten/aardappelpuree/gratin dauphinois naar keuze

€ 29,90 p.p.

De gerechten in deze menu's zijn ook afzonderlijk 
verkrijgbaar. 

Pizza party (nieuw!)

Wij voorzien 8 pizzabodems van 17cm voor 4 personen
Wij zorgen voor een ruime keuze aan garnituren zoals 
kazen, sausjes, vleeswaren, vis, groenten, kruiden.
Pizzaparty: (vanaf 4 personen) ................................€ 8,50 p.p.

Kaasplank

ruim assortiment van harde en zachte kazen, gepresenteerd 
met nootjes, vijgen, dadels en vers fruit ................ € 13,90 p.p.

Desserts

chocolademousse ..................................................... € 1,99 p.p.
tiramisu ........................................................................ € 2,19 p.p.
 
Cadeautip

Heb je nog geen idee wat je zal geven aan je familielid of 
vriend(in), waarom geef je ze dan geen cadeaubon van 
Slagerij Wim? Kom er snel eentje halen!

Tip: Deze 2 laatste feestjes zijn ook ideaal om een kids-party 
of verjaardagsfeest thuis te verzorgen, zonder jezelf veel 
werk op de hals te halen.

Gelieve alles op deze pagina minstens 2 dagen op 
voorhand te bestellen.

slagerij-wim.be
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Warme hapjes

scampibrochet (4 stuks) ................................................... € 2,85/st
gehaktlolly .......................................................................... € 0,95/st
bbq-asperge ..................................................................... € 1,50/st
boutjesbrochet (5stuks) .................................................... € 2,40/st
spekfakkels ......................................................................... € 0,95/st
worstjesbrochette ............................................................. € 0,95/st

Koude hapjes

luchtige mousse van gebakken beenham ................... € 1,95/st
gebakken scampi in tomatensalsa ................................ € 1,95/st
huisgemaakte pastrami, zongedroogde 
    tomaat, rucola, parmezaanse kaas ........................... € 1,95/st
coppa met roomkaas, pesto van champignons,  
    parmezaan en truffelolie nieuw .................................. € 1,95/st
rilette van het huis met rode biet en appel nieuw ....... € 1,95/st

Tapasschotel
 
pain de veau, apéroworstjes, serranosalami, kippenwit 
speciaal, blokjes kaas, zoete pepers met roomkaas, ansjovis, 
zongedroogde tomaatjes, olijven, chorizo, Italiaanse ham, 
meloen, pancetta ...............................€ 19,90/4p. of € 28,50/6p.

De klassiekers

Het beste vlees voor uw klassieke barbecue aan de beste 
prijs! ‘s Morgens bestellen = ‘s avonds ophalen! 
Minimum afname: 2 personen per pakket, vanaf 10 personen 
graag 1 dag op voorhand bestellen aub.

Feestelijke tapasschotel

Een rijkelijk gevulde tapasschotel met Spaanse, Italiaanse en 
Belgische specialiteiten:

• borrelglaasje garnaalcocktail, 
• brochetje van zongedroogde tomaat, olijfjes en 

mozarellabolletje, 
• potje tapenade met grissinistokjes, 
• lepelhapje gerookte zalm ‘gravlax’, 
• diverse Italiaanse en Spaanse specialiteiten, 
• potje huisgemaakte rilette, 
• gamba’s in look, 
• foie gras in een slaatje van gerookte eendenborst

tapasschotel (vanaf 4 personen) .................................€ 9,80 p.p.

 

BBQ-pakket 1
BBQ-worst

Gemarineerd speklapje
Kippenbout gekruid

€ 2,85 p.p. (300g à 350g)

 

BBQ-pakket 2
Gemarineerde biefstuk

Witte worst
BBQ-worst

€ 3,65 p.p.  (300g à 350g)

 

BBQ-pakket 3
Witte worst

Kippenbout gekruid
Beefburger

€ 4,35 p.p. (+/- 350g)

 

BBQ-pakket 4
Gemarineerde rib

BBQ-worst
Gemarineerde kotelet

€ 5,40 p.p.  (450g à 500g)

 

BBQ-pakket 5
BBQ-worst

Gemarineerde rib
Witte worst

Kippenbout gekruid

€ 5,80 p.p. (+/-550g)

 

BBQ-pakket 6
Gemarineerde biefstuk

Kippenbrochetje
Gemarineerde kotelet

Merguez-chipolata brochetje

€ 6,30 p.p. (+/-550g)

Uiteraard kunt u ook uw BBQ-vleespakket zelf samenstellen 
of kom gerust langs in onze winkel en ontdek ons ruim 
en dagvers assortiment aan BBQ-vlees. Voor een kleine 
meerprijs presenteren we deze pakketten op mooi verzorgde 
schotels.

Als het wat specialer mag zijn 

 

BBQ-pakket  
klassieke luxe

Lamskoteletje 
Scampibrochetje 
Zomerbrochetje 

Brazade van chateaubriand

€ 7,90 p.p. (+-400g)

 

BBQ-pakket 
gewaagd

Brazade van eend 
Kwartelfiletbrochetje

Visbrochetje
Varkenshaas-mango brochetje

€9,80 p.p. (+-350g)

 

BBQ-pakket
vis

Gemarineerde zalm
Kabeljauwhaasje
Scampibrochetje
Noordzeepapillot

€ 9,80 p.p.  (350g à 400g)

 

BBQ-pakket 
meat lovers

Entrecôte de luxe
Lamsbrochetje

Kalfsmignonette
Ierse rib-eye

€ 12,90 p.p. (450g à 500g)

 

BBQ-pakket 
veggie

Een verrassend assortiment 
van veggie-burgers, 

groenten en kaas  
voor op de BBQ!

€ 6,90 p.p. (300g à 350g) 

 

BBQ-pakket
kids

Gehaktlolly
Kippenbout gekruid

Chipolata

€2,50 p.p. (+-250g)

Ook verkrijgbaar:

Deze pakketten worden enkel verkocht vanaf 4 personen. 
Gelieve minstens 2 dagen op voorhand te bestellen.
Uitzondering: BBQ-pakkets kids, dit kan besteld worden de 
dag van ophaling zelf.

Niet zeker van het weer?

Het Belgisch weer kan soms rare kuren hebben. Wil je een 
feestje plannen zonder (weer)zorgen? Bestel dan één 
van onderstaande suggesties. Gelieve deze 2 dagen op 
voorhand te bestellen.

gourmet de luxe (topper):
lamskoteletje, biefstukje, kalkoenhaasje, brochetje, 
kaasburgertje, steak Hawaï, Ardeens gebraad, 
chipolata, cordon bleu, witte worst, blokje Gouda met 
gerookt spek en scampibrochetje  
(+/- 450g per persoon) ...................................... € 10,90 p.p. 

breughelschotel (vanaf 4 personen):
boerepaté van het huis, gebakken rosbief, hoofdvlees, 
rilette, potjesvlees, kalfskop, bloedworst, witte worst, 
kippenvleugeltje, grillworst, rookworst, lookworst,  
pain de veau, boerering, gebakken varkensgebraad, 
kruidenkaas, jonge kaas ................................... € 12,75 p.p.

breughelschotel de luxe (vanaf 10 personen):
met extra gebakken ribben en hammetjes .... €15,95 p.p.

vis- en vleesschotel (vanaf 4 personen):
gerookte zalm, tomaatje met Nieuwpoortse garnaaltjes, 
eitje met tonijnsalade, gerookte heilbot, gestoomde 
zalmfilet, paté van het huis, gebakken rosbief, 
Italiaanse ham met meloen, hamrolletje met asperges, 
kippenvleugeltje, serranosalami, vers gebakken pain de 
veau en kippenwit met zongedroogde tomaatjes 
vanaf 4 personen ............................................... € 16,95 p.p.

We passen bovenstaand assortiment met plezier aan op 
basis van ieders wens of budget. Ook voor kleinere of 
grotere schotels kan zeker gezorgd worden.

Aardappeltjes/groentjes/pastasalades/sausjes

gekruide aardappeltjes ...........................................€ 1,50 p.p.
aardappelsalade ......................................................€ 1,75 p.p.
aardappel in schil .......................................................€ 5,90/kg
zomerse rijstsalade ....................................................€ 1,95 p.p.
pastasalade ...............................................................€ 1,95 p.p.
Tip: vraag naar onze ruime keuze pasta- en maaltijdsalades 
(ook veggie) of kijk op onze webshop!

koude sausjes: 
mayonaise van het huis, cocktail maison, tartaar speciaal, 
chilisaus & lichte Indische curry ............................ € 1,50 p.p. 

koude groentjes:  
worteltjes, bloemkoolroosjes, boontjes, tomaatjes, 
gemengde sla, komkommer en vinaigrette ..... € 2,95 p.p.

warme sausjes:        
peperroomsaus, champignonroomsaus,  
béarnaisesaus ...........................................................€ 12,50/l

Ook verkrijgbaar
• Grillworst
• Varkensbrochet 
• Toscaanse porchetta 
• Zuiders varkenshaasje
• Balletjesbrochet 
• Barbecueham

• Rundsbrochet
• Veggie-burger
• Groentenbrochet
• Lamsbrochet
• Gemarineerde kipfilet
• Visbrochet

Ook een ruim assortiment burgers en andere brochetten 
verkrijgbaar. Zie onze webshop: www.slagerij-wim.be voor 
meer informatie of kom spontaan langs in onze winkel om 
ons gamma te ontdekken.

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Ontdek ons heerlijk assortiment van binnen- en buitenlandse 
gerijpte côte à l’os! Afhankelijk van het aanbod zal u kunnen 
kiezen tussen Simmental, Rubia Gallega, Belgisch wit-blauw, 
Holsteiner en Black Angus! 

Voor meer informatie, kom langs in de winkel en laat u 
adviseren door uw vakman! 

Openingsuren

dinsdag tot en met vrijdag .........................7u - 13u en 15u - 19u
zaterdag..............................................................................8u - 18u
zondag ............................................................................8u - 12u30
maandag .......................................................................... gesloten


