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Voor bij de aperitief
Huisbereide ovenhapjes 10 stuks  € 10,00 

mini vidé met kip, mini vidé met garnaal
mini worstenbroodje, mini pizza, mini vidé kaas-ham

   

Tapasschotel (vanaf 2 pers.)  € 9,50/pers.
schotel met verschillende soorten hesp, kaas, salami
versierd met olijven, gevulde pepertjes, pesto/tapenade …

   

Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes  € 6,00/l

Knolselderroomsoep met garnaaltjes  € 7,00/l

Witloofsoep met zalmsnippers  € 7,00/l

Bisque van kreeft  € 9,00/l



 

Koude voorgerechten
Rundercarpaccio     € 9,00/pers

dun gesneden rundsvlees gegarneerd met kappertjes, parmezaan, 
balsamico, rucola 

Vitello Tonato     € 9,00/pers
dun gesneden kalfsvlees met dressing van tonijn, gegarneerd met kappertjes en rucola

Garnaalcocktail     € 10,00/pers

Trio van wildpaté met confituur    € 8,50/pers   

Gerookt visschoteltje     € 9,50/pers
gegarneerd schoteltje met gerookte zalm, forel en heilbot, garnaaltjes
en huisgemaakte tartaar

Carpaccio van gerookte zalm    € 10,00pers
 dun gesneden zalm met een dillesausje, gesnipperde ui, kerstomaatje en rucola

Warme voorgerechten
Sint Jakobssvruchtjes in kreeftencrème    € 9,50/pers 
Kaaskroketje     € 2,50/stuk 
Garnaalkroketje     € 3,50/stuk 
Koninginnehapje     € 5,50 /stuk 
Scampi diabolique (6st)     € 10,00/pers 
Scampi in look (6st)     € 10,00/pers 



Kerstvogels
Gewone ovenklare kalkoen  dagprijs 

Gevulde kalkoenrollade (ongeveer 1,2kg)   € 24,50/stuk
vulling te kiezen uit:  appel-rozijn, mandarijn, champignon, champignon-truffel

Hoofdgerechten vis
Tongrolletjes op Oostendse wijze  € 18,5/pers 

4 tongrolletjes met grijze garnalen en champignons in heerlijke witte wijn saus

Scampi’s van den Tom     € 18,5/pers 
 pittig gekruide scampi’s in een romig groenten-currysausje  

Scampi’s met lookboter   € 18,5/pers

Noordzee vispannetje   € 19,50/pers  

 Zalmmoot met béarnaisesaus  € 19,50/pers 
   

   



      
Hoofdgerechten vlees
Varkenshaasje met champignonroomsaus   € 16,50/pers 

Kalfsblanquette    € 17,50/pers 

Coq au vin    € 17,50/pers 
voorgegaarde stukjes haan in een lekker wijnsausje   

Hertenragout    € 17,50/pers 

Feestelijke varkenswangetjes   € 17,50/pers

Kipfilet met Appelsiensaus   € 17,50/pers 

Kalkoengebraad met fijne champignonsaus   € 16,50/pers 

Konijnenbil op grootmoeders wijze   € 15,50/pers 

Parelhoenfilet met Grand-Veneursaus   € 16,50/pers 
voorgegaarde parelhoenfilet in een lekker sausje met veenbessen 

Lamskroon in kruidenkorst met portosaus   € 18,50/pers

Speciale vleesjes
* De klassiekers : filet pur - filet mignon (rosbief) - lamskroon - lamsfilet - kalfsgebraad - 
   varkenshaasje - mignonette gebraad  

* Vers wild op bestelling    

* De speciallekes rund: picanha USA - entrecote wagyu  BMS 3 tot 5 - 
   entrecote Black Agnus Uruguay - entrecote Holstein     

*De speciallekes varken: Iberico mignonette - T-bone Aurillac

*De speciallekes met pluimen: Barberie eend - Mechelse koekoek - Poule de Bresse - 
  Parelhoentournedos - Marensin kip    

  De speciallekes graag bestellen voor  17/12 aub



FEESTPETATJES EN GROENTJES   

Verse aardappelpuree  € 2,50/pers 
reken ongeveer 250gr per persoon 

Knolselderpuree   € 3,00/pers 
reken ongeveer 250gr per persoon 

Preipuree  € 3,00/pers 
reken ongeveer 250gr per persoon 

Aardappelkroketjes  € 3,00/10 st.
reken ongeveer 6 à 8 per persoon   

Aardappelnootjes met truffel  € 5,00/10 st.

Aardappelnootjes met veenbes  € 4,00/10 st.

Gratinpetatjes  € 3,50/pers 
reken ongeveer 250gr per persoon   

Warme groentenkrans  € 8,50/pers 
Gekarameliseerde Worteltjes, gebakken witloof, 
spruitjes, boontjes met spek  

Appeltje met veenbessen   € 3,00/stuk 

Peertje met passievruchtensausje € 3,50/2stuk

Appel-gember chutney  € 3,00/pers 



WARME SAUZEN
 per 1/2 liter    € 6,00

Peperroomsaus    
Champignonroomsaus   
Bearnaisesaus    
Wildsaus     
Grand Veneursaus
Appelsiensaus    



 

iedereen aan tafel
Gourmetschotel   € 10,00/pers 

Rundstournedos, lamskoteletje, varkenshaasje, 
hamburger, kalkoenfilet, kippencordonbleu, kippenfilet, 
pannenkoekenbeslag 

Gourmetschotel de Luxe  € 15,00/pers 
     Ibericospiesje, lamsfilet, kalkoenbocconcini, 

black agnusburgertje,wit-blauw ossehaasje, everzwijn filet, 
hertefilet, pannenkoekenbeslag

Gourmetschotel/Steengrill  Exclusief     € 25,00/pers          
    Holstein entrecootje, wagyu steakje, Aurillac spiesje, 
   Mechelse koekoekfiletje, Barberie spiesje, hertenfiletje, 
   everzwijnfiletje, kangoeroes steakje, pannekoekenbeslag 

Gourmet junior  € 5,00/pers 
Hamburgertje, kaasburgertje, spekburgertje, chippolata 
  Fondueschotel  € 10,00/pers 
Rundsvlees, varkensvlees, kippenfilet, kalkoenfilet, spekvinkje, 
hamburgerbolletje, kaasbolletje  

Fondueschotel junior  € 5,00/pers 
   Hamburgerbolletje, kaasbolletje, spekvinkje, paprikabolletje  
 Steengrill  € 12,50/pers 
   varkensfilet, kippenfilet, kalkoenfilet, kalfsoester, lamsfilet, 
   rundstournedos, gemengd sateetje  



 

Groentenassortiment gourmet/steengrill   € 9,00/pers 
sla, tomaten, komkommer, champignons, paprika,  
uitjes, krieltjes, witloofslaatje   

Groentenassortiment fondue   € 9,00/pers 
sla, tomaten, komkommer, worteltjes, koude petatjes, 
hele champignons, paprika, witloofslaatje       

Sauzen    € 1,50/pers 
Curry, tartaar, looksaus, cocktail, samoerai   

      

Teppanyakki schotel    € 18,00/pers 
lamskoteletje, pepersteak, brasade van kip, mini varkenssate, papillot van zalm, 
scampibrochette, kalkoenbocconcini, krielpetatjes, witloof, champignons, 
boontjes met spek, ananasspiesje, kerstomaatjes   

      

Winterbarbeque    € 20,00/pers 
pepersteak, scampi potje, black agnusburger, kippensate
warme groentjes (krieltjes, champignons, worteltjes, witloof en spruitjes)
koude sausjes (3st) - 1 warme saus naar keuze   



FEESTELIJK KOUD BUFFET  € 25,00/pers 

Meloen met ham, Rosbief en gebraad, 

hespenrolletjes met asperges, gerookte zalm, 

tomaat crevette, gegrilde kipfilet, gevulde pêche met tonijn, 

aardappelsla, groentenkrans en fruit   

3 sauzen: mayonaise, cocktail en tartaar   

 
KAASSCHOTEL     
Frans en Belgisch kazenassortiment   

Hoofdgerecht (+- 300gr/pers)  € 13,00/pers 

Dessert (+- 175gr/pers)  € 10,00/pers 

         
DESSERTJES     
Tiramisu met speculoos   € 3,50/stuk 

Chocolademousse  € 3,00/stuk 

Panacotta met rode vruchtencoulis  € 3,50/stuk 

Riz condé met fruit   € 3,50/stuk 

Feestelijke ijsstronk  (vanaf 6 personen) € 5,00/pp
in samenwerking met Hoeve ijs Pulle
Vanille, vanille-moka, vanille-chocolade, vanille-stracciatelli, 
vanille-aardbeien afwerking met room-marsepein-chocolade, 
room-ganache, volledig ganache

Rudolfke  5 personen  € 5,00/pp
vanille-hazelnootijs ganache overgoten met kerstgarnituur



PARTYBOX 4 PERSONEN       € 200,00/stuk      
Tapasschoteltje met fles Cava
warme ovenhapjes (20 st)
Rundscarpaccio
Tomatenroomsoep met balletjes
Hertenragout met warme groenten en gratinpetatjes
OF
Noordzeevispannetje met puree
Rudolfke 
Fles wijn wit OF rood

DRANK 
Witte wijn, rosé wijn en rode wijn Mas Delatour € 7,00/fles

 chardonnay, cinsault, merlot 

La Motte wit, rood  € 8,00/fles 

sauvignon, merlot

  

      Beste klanten, 
Om al uw gerechten met de beste zorg te kunnen bereiden, vragen wij

om uw Kerstbestellingen ten laatste door te geven op zaterdag 18 december 2021.

Uw Nieuwjaarsbestellingen zouden wij graag ontvangen ten laatste op maandag 27 december 2021.

Als u komt bestellen op vrijdag 10 of zaterdag 11 december 2021, krijgt u 5% korting op uw bestelling.

Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen en een spetterend 2022!



OPENINGSUREN 

TIJDENS DE FEESTPERIODE

ma-di-woe  20-21-22/12 8-18u

do 23/12   gesloten

vrij 24/12   8-16u

zat 25/12   10-12u

    enkel afhalen

zon 26/12   gesloten

ma-di-woe 27-28-29/12 8-18u

do 30/12   gesloten

vrij 31/12   8-16u

zat 1/1   gesloten

zon 2/1   gesloten

KWALITEITSSLAGERIJ TOM · Jozef Reusenslei 87 · 2150 Borsbeek
03/321.84.66 - 0479/69.44.88

www.kwaliteitsslagerij-tom.be  ·   kwaliteitsslagerij.celis@telenet.be


