KLASSESLAGER DIRK
Lutlommel 63 - 3920 Lommel
011/54 15 22 - dirk@klasseslager.be - www.klasseslagerdirk.be

KOUDE SCHOTELS
Tapas schoteltje
€ 31,99 /schotel
Gevarieerde snackschotel: Kaasblokjes, olijven,
zongedroogde tomaatjes, chorizo, gedroogde ham,
kippesalami, boereworst en pastrami

Breugel schotel
Voor 5 à 7 personen als maaltijd.

Binnen- en buitenlandse kazen met een notenbrood,
uitbundig gepresenteerd met garnituren.

€ 66,99 /schotel

Onze Breugelschotel is voor de echte vleesliefhebber en
typisch een product van bij ons.
Knapperig gebakken spek, ribbetjes, kippensnack, kip
kap, grillworst, rosbief, gehaktballetjes, dipsausjes en een
boerenbrood.

VOORGERECHTEN
Zalmcocktail (€1 borg)
Trio van hapjes

Kaasschotel
€ 51,99 /schotel
Voor 4 personen als maaltijd.
Voor 6 à 8 personen als hapje of dessert.

Charcuterie schotel
Min 6 personen

Vanaf € 7,99 /pers

Assortiment charcuterie en salades, geserveerd op een
schotel.

SOEP
€ 7,99 /pers
€ 7,99 /pers

Tomatensoep met balletjes
Bospaddestoelensoep
Agnes sorelsoep

€ 4,95 /L
€ 4,95 /L
€ 4,95 /L

KOUD BUFFET
Schotel per veelvoud van 2 te nemen
Gebakken varkensgebraad * Gegrild kippenboutje
Tomaat met grijze garnalen * Perzikkorfje met tonijn
Parmaham met garnituur * Koude groente garnituur
Hespenrolletje * Koude patatjes * Pastasalade * Sausjes

€ 36,99 voor 2 personen
€ 73,98 voor 4 personen
Extra zalmschotel + € 13,99 /2 pers

HOOFDGERECHTEN

(vanaf 4 personen)

Varkensgebraad met saus	
Kip met champignonsaus	
Varkenshaasje met jagersaus 
Duivelse scampi’s	
Wildstoofpotje
Vol au vent met fazant
Sauzen: champignon-, jager- en stroganoffsaus

€ 8,99 /pers
€ 8,99 /pers
€ 10,99 /pers
€ 12,99 /pers
€ 12,99 /pers
€ 12,49 /pers

ALS JE ZELF
CHEF KOK BENT
Biefstuk
*
Entrecôte
*
Cote a l’os
*
Rosbief
*

Gevulde kip met saus (4 personen)
Gevulde kalkoen (vanaf 10 personen)

€ 36,99 /st
€ 14,99 /kg

Varkenshaasje
*
Varkens gebraad
*
Kalkoengebraad

FEESTMENU
(min. 2 personen)
Tomatensoep met balletjes
*
Vol au vent met fazant
OF
Kip met champignonsaus
*
Gratin OF Kroketten (8)
*
Seizoen groenten
*
Chocomousse

€ 19,99 /pers

MENU ROYAL
(min. 4 personen)
Amuses
*
Soep naar keuze
*
Varkenshaasje met jagersaus
Duivelse scampi’s
*
Gratin of kroketten
*
Seizoen groenten
*
Zoetigheden

€ 27,99 /pers + € 3 borg

BBQ PAKKET ‘POPULAIR’

KIDS BBQ PAKKET

BBQ worst
Kipfilet

BBQ worstje

Saté

Kipsaté

Barbecue spek
€ 2,99 /pers
€ 8,39 /pers

BBQ PAKKET ‘DEGUSTATIE’
Kipsaté * Catelaans haasje * Eend * Ierse ribeye
Scampi spiesje * Zalmmootje * Lamskotelet

€ 17,19 /pers

WINTER BBQ
Per veelvoud van 2 (min. 4 personen)
BBQ spek

LUXE STUKKEN
Entrecote 
Cote a l’os 
Black Angus ribeye 
Rumsteak 
Lamskroon 

€ 24,99/kg
€ 22,99/kg
€ 34,99/kg
€ 26,99/kg
€ 43,99/kg

Spare rib
Kipsate
Lommelse steak
Spinaziestoemp
Wortelstoemp
Bakpatatjes

BBQ GROENTESCHOTEL
Per 2 personen
€ 12,99 /schotel
Diverse rauwkosten, aardappel- en pastasalade, op een
schotel geschikt.

Warme groenten
Stroganoffsaus
Champignonsaus
Boerenbrood

KOUDE SAUZEN PAKKET
4 potjes saus (totaal 600g)
Cocktail, bbq, provencaals, tartare.

€ 35,98 /2 pers
€ 71,96 /4 pers
Beschikbaar tussen oktober en maart.

€ 6,99 /pakket

We kiezen er dit jaar voor om alles op schotels per 2 personen te verpakken,
dit om het zo corona proof te maken.

FONDUE

€ 20,78 /2 pers

Uitgezocht en extra mals, in fijne blokjes gesneden:
- Kippenvlees
- Varkensvlees
- Rundvlees
- Spekrolletjes
- Worstjes
- Divers kleurrijke balletjes

GOURMET ‘BASIC’

€ 29,99 /schotel

Een standaard schotel met 7 soorten vlees
(voor 3 à 5 personen)
Varkens
Kip
Rund
Worstjes
Hamburgertjes
Kippengyros
Brochettes

Feestelijk gepresenteerd.

-

GROENTESCHOTEL

KINDERGOURMET

(per 2 personen)

€ 12,99 /schotel

Diverse rauwkosten, aardappel- en pastasalade,
op een schotel geschikt.


- Worstje
- Hamburger

€ 8,29 /2 kids

- Kip
- Sateetje

KOUDE SAUZEN PAKKET
4 potjes saus (totaal 600g)
Cocktail, bbq, provencaals, tartare.

€ 6,99 /pakket

GOURMET
Wij presenteren u een feestschotel
van 9 verschillende soorten vlees:

GOURMET ‘DE LUXE’

Kipfilet

3 Soorten wild

*

*

Brochette van varkens

Kalfslapje

*

*

Cordon bleu

Aberdeen steak

*

*

Gekruid worstje

Scampi spiesje

*

*

Hamburgertje

Worstje

*

*

Gerookt spek

Varkenshaasje

*

*

Varkenslapje

Lamskoteletje

*
Kippengyros
*
en ten slotte een mals biefstukje
€ 25,88 /2 pers

€ 36,98 /2 pers

HAMBURGER PARTY
Vijf verschillende soorten mini burgers:
Ierse rundburger, Kalfskoekje, Spekburger
Kippenburger, Mexicaanse burger
*
met garnituren (sla, tomaten, kaas, ui, ….)
*
Broodjes
U bakt en stelt uw burgers zelf samen!

€ 55,99 voor 4 personen
€ 83,94 voor 6 personen
+ € 25 borg per bakplaat (indien beschikbaar)

DESSERT
Rijstepap
Chocomousse
Tiramisu
Dessertenbuffetje (6 à 10 personen)

€ 2,35 /st
€ 2,35 /st
€ 2,35 /st
€ 41,99 /schotel

Om de versheid van de producten te garanderen worden ze u gekoeld
aangeboden, maar warm aanbevolen.
We rekenen borg op herbruikbare verpakkingen. Meestal staat dit in de folder
vermeld, maar er kunnen nog wijzigingen gebeuren. U krijgt deze terug bij
terugbrengen van de verpakkingen.

We vragen om bestellingen zoveel mogelijk online te
doen (https://meattime.be/be-nl/klasseslager-dirk) of te
mailen naar dirk@klasseslager.be .

OPENINGSUREN
Dinsdag 22/12: 8u30 tot 13u
Woensdag 23/12: gesloten
Donderdag 24/12: 8u30 tot 15u
Vrijdag 25/12: afhalen bestellingen tussen 10u en 12u
Zaterdag 26/12: 8u tot 17
Zondag 27/12: 9u tot 12u
Maandag 28/12: 8u30 tot 18u
Dinsdag 29/12: 8u30 tot 13u
Woensdag 30/12: gesloten
Donderdag 31/12: afhalen bestellingen
tussen 10u en 12u, enkel uit de folder
Vrijdag 1 tot en met vrijdag 8 januari gesloten.

De versbox zal met de feestdagen niet altijd beschikbaar
zijn. Grotere bestellingen haalt u best af in de winkel.
24 December voorzien we een afhaal punt buiten de
winkel om lange rijen te vermijden.
We noteren geen telefonische bestellingen om
misverstanden te vermijden. U ontvangt van ons ook
dadelijk een bestelbon. Kijk deze ook altijd goed na.
U kan uw bestelling ook enkel afhalen op vertoning
van de bestelbon. Van het moment dat we aan onze
maximum capaciteit zitten, worden de bestellingen
afgesloten, dus bestel op tijd!
Deze folder kan ieder moment aangepast worden
naargelang de geldende corona maatregelen.

38_2020_750

