Kwaliteitsslagerij & traiteur

van den berghe
- Meat boutique -

Welkom in deze
nieuwe folder!
Welkom in één
van onze beide
winkels!
Een slagerij
betekent
natuurlijk in de
eerste plaats
veel lekker,
kwalitatief vlees
maar daarnaast
bieden wij u ook
allerhande
producten aan,
gaande van
brood over
groenten en fruit
tot wijnen en
mooie
geschenken.
Doorblader
onze folder en
geniet van
al het lekkers.

Editie 2021 - Prijzen en aanbod
uit vorige folders zijn niet meer
geldig.

Winkel Sint-Andries
Gistelse Steenweg 204
050 38 73 90
www.kwaliteitsslagerij-vandenberghe.be
Ma
Di – Zat
Zondag

gesloten
7.00 – 18.30
7.00 – 13.00

Winkel Brugge
Ezelstraat 39
050 66 15 90
www.meatboutiquebrugge.be
Ma
Di – Zat
Zon

gesloten
8.00 – 18.00
gesloten

Tijdens de feestdagen gelden uitzonderlijke
openingsuren. Die staan achteraan in de folder.

Onze ontbijtmanden zijn verzorgd met alleen
verse producten: verse pistolets en
boterkoeken van de warme bakker, verse
dranken en uiteraard onze eigen huisbereide
charcuterie.
Te bestellen vanaf 2 p, 2 dagen op voorhand.
Niet verkrijgbaar op 24/25/31-12 en 1/1
€ 24 p.p.
Pistolet
Zachte pistolet
Boterkoek
Sandwich
Rozijnenmafje
Boter
Jonge kaas en huisbereide natuurham
Pashka chocolade en brie de meaux
américain préparé en vleessalade
gerookte zalm en krabsalade
Platte kaas, confituur en artisanale choco
Fruitsap, appelsap en fles champagne

Aperitiefhapjes
Assortiment ovenhapjes:
ham/kaas, zalm, garnalen en
rauwe ham (16 stuks)
€ 15
Garnaalkroketje
€ 1,50
Kaaskroketje
€ 1,00
Breydelhamkroketje
€ 1,20
Ovenschaaltje scampi
€ 2,00
Ovenschaaltje vispannetje € 2,00
De aperitiefhapjes zijn geprijsd per stuk,
de aperitiefplanken zijn geprijsd per plank.
Onze aperitiefplanken zijn standaard voor 4 tot 6 pers.
U kan bijvoorbeeld 2 planken combineren en direct naar
het hoofdgerecht gaan of 1 plank nemen en een
voorgerecht of soep kiezen.

Tapasplank
€ 38
Paprika met kaas – Zalmrolletje
geitenkaas – Olijven – Ansjovis
Scampi in look – Parmaham
Chorizo – Stoffelotto – Stefkes
Truffelsalami – Tapenade met
dippers – Geitenkaas met kruiden
Brugge Prestige

Wildplank
€ 38
(te verkrijgen okt – dec)
Wildpaté met ajuinconfijt
Rillette van gans
Rillette van varken
Eendenpastei met porto
Gerookte eendenborstfilet
Visplank
€ 48
Scampi tartaar
Garnalencocktail
Haring in sherry
Komkommerrol met tonijn
Glaasje gerookte zalm
Zalmrolletje geitenkaas
Kaasplank
€ 48
Paprika met kaas
Belegen kaas met pesto
Kruidenkaas
Oud Brugge en Vlaskaas
Flandrienkaas en Marechal
Charcuterieplank € 38
Droge worst en pinokkio
Assortiment salami
Stoffelotto en chorizo
Carpaccio van rund
Toscaanse en parmaham
Glaasjesplank
€ 38
Glaasje garnalencocktail
Lepeltje scampi tartaar
Glaasje tomaat mozzarella
Carpaccio van rund

Tomatenroomsoep met balletjes
Aspergeroomsoep
Broccoliroomsoep met zalm
Kreeftenvelouté met Armagnac
Zeebrugse vissoep (met vis!)
Prijs per halve liter soep)

€ 1,45
€ 1,75
€ 1,95
€ 3,75
€ 4,50

Koude voorgerechten
Duo van Noordzeegarnalen
en gerookte zalm op slaatje
Rundscarpaccio
Vitello tonato

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Warme voorgerechten
Kaaskroket
Garnaalkroket
Breydelhamkroket
Ravioli met wildvulling
Portobello met kerstomaat
en mozzarella
Rijk gevulde visschelp v/h huis

€ 1,50
€ 3,00
€ 2,50
€ 6,00
€ 4,50
€ 7,50

Vleesgerechten
Kalkoenfilet in fine champagne

€ 14,70

Orloffgebraad

€ 14,70

Warme beenham in béarnaise

€ 12,50

Parelhoenfilet in Poire William

€ 15,50

Varkenswangetjes met
Bourgogne des Flandresbier

€ 17,70

Varkenshaasje in Archiducsaus

€ 16,50

Kalfsblanquette met kalfsballetjes € 16,50
Vol au vent met videetje

€ 14,50

Lamskroontje met rozemarijnsaus € 21,50
Visgerechten
Vispannetje met scampi, zalm,
€ 18,50
tongrolletje, kabeljauw en garnalen
Tongrolletjes met grijze
garnalen en witte wijnsaus

€ 17,50

Wildgerechten
Jachtstoofpotje

€ 15,50

Eendenborstfilet in sinaassaus

€ 18,00

Fazantfilet met Normandesaus

€ 19,00

Hertenkalffilet met jachtsaus

€ 24,70

Bij deze hoofdgerechten van vlees, vis en
wild zijn de warme groenten en de
aardappelvariaties inbegrepen (kroketten
(6 stuks), pommes duchesses of gratin
aardappelen.

Alle hoofdgerechten worden geleverd in
ovenvaste schotels waarvoor geen
waarborg wordt aangerekend.

Wij verzorgen onze kaasplanken met een
assortiment van uiteenlopende kazen, vergezeld
van seizoensfruit, noten, vijgen, dadels en
confituren.
Kaasplank klassiek
€ 15,00 p.p.
assortiment traditionele kazen
Kaasplank deluxe
€ 17.50 p.p.
assortiment fijne, speciale kazen

Wij werken steeds met verse broodjes van de
warme bakker voor onze broodmanden.
2 dagen op voorhand te bestellen, vanaf 4p.

Keuze uit:
° gemengde broodjes, wit/bruin, krokant/zacht
° alleen zachte broodjes, wit/bruin
° alleen krokante broodjes, wit/bruin
° alleen mini sandwiches
Klassiek verrassingsbrood
€ 9,90 p.p.
7 stuks per persoon, belegd met het lekkerste uit
onze toonbank met assortiment groenten
Fijnproeversmand
€ 11,90 p.p.
parmaham-mozzarella-tomaat-rucola
Noorse zalm-uitjes-kruidenkaas
brie de meaux-honing-walnoot
gegrilde kip-pesto-zongedroogde tomaat
garnaalsalade-gemengde sla
paté van het huis-uienconfijt
gebakken rosbief-Parmezaan-pijnboompitten

Op 25/12 en 1/1 werken wij met een limiet
van 1000 belegde broodjes. Dit om de kwaliteit
te kunnen garanderen. Bestel tijdig!
De broodjes worden altijd kort voor afhaling belegd.

Te verkrijgen van ’t eerste goed weer tot
’t laatste goed weer ! (april-september)

Aperitiefboxen met hapjes (niet wijzigbaar)
Aperogrillbox

€ 3,95

Grillworst – Spekfakkel – Kippenboutje – Ribbetje
Aperohapjesbox

€ 7,95

Parmaham met meloen – Glaasje gerookte zalm
Garnalencocktail – Carpaccio van rund
Aperosmulbox

€ 8,95

Coquille met spek – Gevulde champignon –
Ananas met spek – Kalfsfakkel - Scampibrochette

Barbecuestandaardbox

€ 6,95

Barbecueworst – Gemarineerde ribbetje
Toscaans varkenslapje – Thais kippenlapje
Barbecuefeestbox

€ 8,95

Witte pens met spek – Gemarineerde
kalkoenbrochette – Gegrilde beenham –
Gemarineerde biefstuk
Barbecuevisbox

€ 11,95

Scampibrochette – Brochette van verse coquilles
Papillot van zalm
Barbecuekinderbox

€ 4,95

Chipolata – Ribbetje – Wit pensje
Gemarineerde kippenpilon
Barbecuemeatloversbox

€ 13,95

Angusburger – Côte à l’os – Opgevuld
varkenshaasje – Lamskroontje – Rundsbrochette
Barbecuegroentenbox

€ 7,50

Sla – Tomaat – Wortel – Komkommer – Witte kool
– Knolselder – Boontjes – Vitamientjes – Koude
aardappelsalade – Stokbrood - Pastasalade

0

In onze winkels hebben wij steeds een
verscheiden aanbod van kwaliteitsvolle
wijnen, geleverd door Olivino.
Daarnaast is er ook steeds een mooi aanbod
van koffie, thee, likeuren, originele
frisdranken en gezonde fruitsappen. Ideaal
om uw maaltijd op elk moment van de dag
compleet te maken of om uw geschenkmand
mooi aan te vullen.

0 Champagne Fallet-Dart
De champagne Fallet-Dart gaan wij jaarlijks
zelf ophalen in de champagnestreek, meer
bepaald in Charly-sur-Marne. De meerdere
prijzen die ze jaarlijks winnen bewijzen de
kwaliteit van deze topchampagne!
Cava Xana
€ 8,95
De cava “Xana” Brut van Covides heeft een
selectie van de beste druiven gekregen en een
lange rijping in de wijnkelders van Sant
Sadurní d'Anoia.
Le carredon (Frankrijk)
Le carredon is onze huiswijn uit de Pays d’Oc,
met prachtige terroirs, gesmeed door
toegewijde mensen met gebruik van
traditionele en tevens moderne technieken om
de beste wijnen uit Zuid-Frankrijk te maken.
Witte wijn
Chardonnay-Viognier
Rosé wijn
100% cinsault
Rode wijn
Merlot-Cabernet Sauvignon

€ 7,25
€ 7,50
€ 7,75

Panonhalmi Apátsági Pincészet (Hongarije)
In 996 vestigden monniken van de orde der
Benedictijnen zich in de heuvels van Saint
Martin in Pannonia. Ze bouwden daar een
abdij en begonnen met wijnproductie.
Witte wijn Hemina
€ 13,25
60% Chardonnay,
30% Pinot Blanc, 10% Viognier
Rode wijn Hemina
€ 13,25
75% Merlot, 25% Cabernet Franc
Daarnaast is er steeds een wisselend aanbod.

Fondue

Fondue
van den berghe

Rundsvlees
Kalkoen
Varkensvlees
gemarineerd/gekruid

Chipolata
Fondueballetjes
Spekrolletjes
€ 9,50 p.p.

Fondue
balletjes

Rundsvlees
Kalkoen
Varkensvlees
Kalfsvlees
gemarineerd/gekruid

Chipolata
Fondueballetjes
Spekrolletjes
Grillworst
Witte pens
Kippenvleugeltje

300 gram balletjes

€ 11,50 p.p.

€ 4,00 p.p.

Meat tasting for meat lovers
Angusburger Lamskroontje
Simmenthal Rubia Limousin Wit blauw
Filet van Mangalica en Brasvar
Alles wordt vers en niet gemarineerd
gepresenteerd
Gegarneerd met eigen kruidenmengeling
Fleur de sel en beste boter
€ 20,00 p.p.

Gourmet
Chipolata – Hawairolletje - Gemarineerde
kipfilet - Cordon bleu - Steak maison
Kalkoengyros - Varkenshaasje met boursin
Champignon met kruidenkaas
€ 10,50 p.p.

Gourmet van den berghe
Chipolata – Hawairolletje - Gemarineerde
kipfilet - Cordon bleu - Steak maison
Kalkoengyros - Varkenshaasje met boursin
Champignon met kruidenkaas – Merguez –
Lamskotelet – Kalfslapje
€ 12,50 p.p.

wildGourmet
Kwarteleitje – Filet van fazant – Everzwijn –
Hertenkalf – Haas – Eend – Parelhoen
€ 16,50 p.p.

Teppan yakki
Verse coquille - Noors zalmstukje
Gemarineerde scampi - Eendenfilet met Japanse
kruiding - Biefstukje met peperkruiding
Opgevuld varkenslapje met boursin
Chipolata – Merguez - Lamskoteletje
Roerbakgroentjes - Brood - Bakaardappelen
Verse ananas - Zoetzure saus
€ 19,00 p.p.

Steengrill
Lamskotelet – Varkenshaasje – Kalkoenfilet –
Kalfslapje – Chipolata - Filet mignon - Merguez
Entrecôteburger
€ 11,00 p.p.

Koud buffet ‘Van Den Berghe’
€ 17.50 p.p.
Gebakken rosbief en varkensgebraad, ham met
asperge, gandaham met meloen, huisbereide
boerenpaté, gebakken kippenbil, eitje met
tonijnsalade, gerookte zalm en heilbot, tomaat
garnaal, rivierkreeftje
Visbuffet
€ 19,50 p.p.
Eitje met krabsalade, gerookte zalm en heilbot,
tomaat garnaal, rivierkreeftje, gepocheerde
zalmfilet, scampi tartaar, gerookte forel, perzik
met tonijnsalade, tongrolletje.
Het koud buffet Van Den Berghe en het visbuffet
zijn aangevuld met het assortiment koude
groenten, koude aardappelen en koude sausjes.
Italiaans buffet
€ 19.50 p.p.
Gemengde rucolasalade met mozzarella en
tomaat, Italiaanse ham met meloen, carpaccio van
ossehaas,
glaasje
pasta,
parmaham,
zongedroogde tomaat en Parmezaanse kaas,
huisbereid
kippenwit
met
zongedroogde
tomaten,
assortiment
Italiaanse
salami,
assortiment olijven, pepadews, saltufo met olijfje,
bruchetta
met
pesto,
buffelmozzarella,
gorgonzola, dolce gusto, ciabatta
Breughelmaaltijd
€ 13,00 p.p.
Gerookte boerenham met meloen, varkenstong in
vinaigrette, paté van het huis, hoofdvlees,
bloedworst en witte pens, grillspek, droge worst,
pinokkio, américain préparé van de chef,
geroosterde bacon, maredsouskaas, Brugge kaas,
brie de Meaux, pickles, zilveruitjes, mosterd,
augurken, smout, boter en fruit

Feestbuffet
€ 35,00 p.p.
Vanaf 4 personen
3 dagen op voorhand
bestellen
Pastrami
Gegrild kippenwit met eitje,
sla en croutons
Carpaccio van verse
rundsfilet met rucola en
Parmezaan
Gegrilde beenham met
asperges
Parmaham met meloen
Gebakken scampi tartaar
Tomaat met grijze garnalen
Gevuld eitje met tonijnsalade
Gerookte zalm
Haring in sherry
Buffelmozzarella met
kerstomaatjes en basilicum
Gorgonzola
Tomatensalade met
komkommer en feta
Groentesalade
Tartaar en cocktail
Stokbrood en ciabatta

Koude groenten
€ 3,50
Sla, tomaat, wortel, komkommer, knolselder,
boontjes, witte kool in curry en ananas
Koude groenten deluxe
€ 7,50
Sla, tomaat, wortel, komkommer,
vitamientjes, knolselder, witte kool in curry
en ananas, boontjes, koude aardappelen,
pastasalade, gemengde broodjes
Warme groenten
€ 4,50
Gekarameliseerd witloof, boontjes, gebakken
champignons, mengeling van bloemkool- en
broccoliroosjes met erwtjes en jonge wortel
Aardappelen
Gebakken aardappelen
Aardappel met boursin en spek
Gratin aardappelen
Koude aardappelsalade
Aardappel in de schil met kaas
Verse kroketten
Pommes duchesse

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 0,30
€ 2,00

Brood
Stokbrood
Pistolets (wit/bruin)
Zachte soepbroodjes (wit/bruin)

€ 1,75
€ 0,60
€ 0,60

Sausjes
Koude sauzen (potje van 150 ml) € 1,50
Mayonaise - Cocktailsaus - Tartaar
Warme sauzen (potje van 500 ml) € 4,00
Bearnaise – Zigeuner – Peper - Champignon

Ideale cadeautip?
Naast onze vele leuke geschenken die in de
winkel te verkrijgen zijn, kan je ook
een cadeaubon geven
met een bedrag naar keuze.

Altijd een goed idee!

Wij maken ook graag geschenkmanden voor
jullie. Daarvoor hebben we een mooi aanbod
in de winkel van dranken, likeuren, thee,
koffie, koekjes, chocolade, …
Telkens aangepast aan het seizoen!

U kan uw opgevulde kalkoen afhalen:
- vers of gebakken
- gesneden of niet gesneden
- ontbeend of niet ontbeend
Er wordt altijd fine champagnesaus meegegeven.
Vanaf 6 p: opgevulde kalkoen
€ 9,50 p.p.
Vulling van kalfsgehakt, gebakken ham en
calvados met fine champagnesaus
Braden van de kalkoen
€ 10,00/stuk
Vanaf 2 p: opgevulde kalkoenfilet € 11,50 p.p.
Vulling van kalfsgehakt, gebakken ham en
calvados met fine champagnesaus

Tijdens de feestdagen gelden uitzonderlijke
openingsuren. De gewone openingsuren
staan vooraan dit boekje.

Winkel Sint-Andries
Maandag
Dinsdag – Woensdag
Donderdag 24 en 31/12
Vrijdag 25/12 en 1/1
Zaterdag
Zondag

gesloten
7.00 – 18.30
7.00 – 17.00
9.00 – 11.30
7.00 – 18.30
7.00 – 13.00

Winkel Ezelstraat
Maandag
Dinsdag – Woensdag
Donderdag 24 en 31/12
Vrijdag 25/12 en 1/1
Zaterdag
Zondag

gesloten
8.00 – 18.00
8.00 – 16.00
gesloten
8.00 – 18.00
gesloten

Bestellingen kunnen gedaan worden
t.e.m. zondag 20 december voor Kerstmis
t.e.m. zondag 28 december voor Nieuwjaar
U kan bestellen via mail, via telefoon, online
of in de winkel (bij voorkeur online of in de
winkel).
Bestel liefst alles in één keer, zo vermijden we
misverstanden. Bestellingen kunnen achteraf
niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.
De bestelling wordt betaald op het moment
van bestelling, zo verloopt het afhalen sneller
en eenvoudiger.
(Niet indien er gewogen artikelen zijn.)
Bestellingen kunnen afgehaald worden vanaf
10 uur op 24 en 31 december en vanaf 9 uur
op 25 december en 1 januari.
Bestellingen zijn pas geldig als u een
bevestiging met bonnummer ontvangen
hebt.
Vergeet uw bestelbon niet mee te brengen
wanneer u uw bestelling komt afhalen.
Deze prijslijst vervangt alle voorgaande.
Uit voorgaande folders bestellen is niet meer
mogelijk.
Prijzen onder voorbehoud van drukfouten of
prijswijzigingen.

Gistelse Steenweg 204
Sint-Andries
050 38 73 90
www.kwaliteitsslagerij-vandenberghe.be
di-zat 7.00 - 18.30
zon 7.00 - 13.00

Ezelstraat 39
Brugge
050 66 15 90
www.meatboutiquebrugge.be
di-zat 8.00 - 18.00

