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Kla�eslager

Bestel tijdig zodat we u niet moeten teleurstellen  
omdat producten niet altijd voorradig zijn. 

Indien u uw bestelling mailt (dirk@klasseslager.be), krijgt u van ons zo 
snel mogelijk een overzichtelijke bevestiging met ordernummer.

U kan ook online bestellen via onze webshop  
(https://meattime.be/be-nl/klasseslager-dirk). U kan uw bestelling  

dan afhalen in de winkel of in onze versbox buiten de winkel.



Kla�eslager VLEES
BBQ worst € 1,95/st
BBQ spek € 1,20/st
Biefstuk € 3,95/st
Chipolatta € 2,25/st
Chipiworstje(op stokje) € 0,99/st
Griekse steak(gemarineerd) € 2,39/st
Hamburger € 2,05/st
Ierse burger € 2,39/st
Kalkoenfilet gemarineerd € 2,65/st
Kipfilet gemarineerd € 3,19/st
Kippenbout gemarineerd € 1,25/st
Kipsaté € 2,75/st
Kotelet gemarineerd € 2,99/st
Lamskoteletje gemarineerd € 2,25/st
Lommelse steak gemarineerd € 3,95/st
Rundsbrochette € 3,39/st
Souvlaki € 1,15/st
Spiering gemarineerd € 2,75/st
Varkenshaasje spek groot € 3,99/st
Varkenshaasje spek klein € 2,19/st
Varkenssaté € 2,39/st
Witte pens € 1,79/st
Zwarte pens € 1,95/st

PER KG
COTE A L’OS

ENTRECÔTE

BLACK ANGUS RIBBEYE

VARKENSKROON DUROC D’OLIVE

SPARE RIBS VERS

SPARE RIBS GEGAARD

LAMSKROON

VIS
Scampi spiesje € 1,99/2 st
Scampi spies € 4,29/5 st
Zalmpakketje € 3,99/st



Kla�eslager
PAKKETTEN

Familie pakket

3st Hamburgers
•

3st Saté
•

3st Chipolata
•

3st BBQ worst
•

3st Kipfilet
•

1st Grote spare rib
•

5st BBQ spek

€ 46,99/st

Pakket populair

Saté
•

BBQ worst
•

Kipfilet
•

BBQ spek

€ 8,29/pp



Kla�eslager
Pakket classic

Hamburger
•

Sparerib
•

Kipsaté
•

Chipolata

€ 9,29/pp

Pakket degustatie

Kleine stukjes: 
Zalm

•
Kipsaté

•
Eend

•
Ierse ribbeye

•
Scampi spiesje

•
Haasje met spek

•
Lamscotelet

€ 17,19/pp



Kla�eslager
Kids Pakket

Chipiworstje
•

Kipsaté

€ 3,49/pp

Groentepakket

Sla
•

Tomaten
•

Pastasalade
•

Koude patatjes
• 

Worteltjes
•

Komkommer
•

Rauwkosten met dressing

€ 7,49/pp



Kla�eslager

Koude sauzen

kleine potjes: 
Cocktail

•
Tartaar

•
 BBQ saus

•
Provencaalse saus

€ 6,99/pakket

Groenteschotel

Sla
•

Tomaten
•

Pasta
•

Koude patatjes

Worteltjes
•

Komkommer
•

Rauwkostmix 
•

BBQmix 

€ 12,99/schotel voor 2 personen



Kla�eslager
BROOD
Stokbrood € 1,89/st
Notenbrood € 4,79/st
Donker boerenbrood € 4,49/st

BREUGEL SCHOTEL
Onze Breugelschotel is voor de echte vlees-
liefhebber en typisch een product van bij ons.

 – Knapperig gebakken spek
 – Ribbetjes
 – Kippensnack
 – Kip kap
 – Grillworst
 – Rosbief
 – Gehaktballetjes
 – Dipsausjes
 – Boerenbrood

Voor 4 à 6 personen als maaltijd. € 66,99/schotel

TAPAS  
SCHOTELTJE
Gevarieerde snackschotel:

 – Kaasblokjes
 – Olijven
 – Zongedroogde tomaatjes
 – Chorizo
 – Gedroogde ham
 – Kippesalami
 – Boereworst
 – Pastrami

 € 31,99/schotel



Kla�eslager
TAPAS  
DELUXE
Onze tapas is een heerlijke mix van 
verschillende vleeswaren en hapjes.

 – Parmaham
 – Olijven
 – Gedroogde tomaatjes
 – Chorizo
 – Franse kazen
 – Salades
 – …

Als maaltijd is de schotel ruim voldoende 
voor 4 tot 5personen. Als hapje/aperitief  
kan u 8 à10 personen per schotel rekenen.

1 stokbrood inclusief € 59,99/schotel

KOUD BUFFET
 – Gebakken varkensgebraad
 – Gegrild kippenboutje
 – Tomaat met grijze garnalen
 – Perzikkorfje met tonijn
 – Parmaham met garnituur
 – Koude groenten garnituur
 – Hespenrolletje
 – Koude patatjes
 – Pastasalade
 – Sausjes

Minimum per 2 personen  €18,49/pp
Extra zalmschotel €14,99/2 pers

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

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



Kla�eslagerKla�eslager

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!

€14,99/pp
 + €25 borg per bakplaat (indien beschikbaar)



Kla�eslagerKla�eslager BARBECUETIPS 
Maak tijdig het vuur aan: 40 min voor je begint.

•
Laat 25 cm. afstand tussen rooster en gloed.

•
Giet nooit teveel houtskool ineens in het toestel.

•
Begin pas te bakken als de gloeiende houtskool bedekt is met een wit laagje as.

•
Vlees vooraf marineren  en afdeppen, nooit inoliën voor of tijdens het roosteren.

•
Geroosterde groenten: Champignons, uien, aubergines of courgettes bestrijken met wat 

kruidenolie of vul een tomaat met kruidenboter en laat mee roosteren.
•

Heerlijke boter: vermeng boter met wat gehakte spinazie, specerijzout en wat bieslook, 
oprollen en koel bewaren.

•
Een lekker toetje: Rijg verschillende vaste fruitsoorten op een pen, bestrooien met witte wijn 

en suiker en roosteren. Voor het opdienen besprenkelen met kirschwater.



Kla�eslager

Gedrukt op FSC-papier. De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend en dienen enkel ter illustratie. Deze uitgave vervangt alle vorige.

Klasseslager Dirk
Lutlommel 63 - 3920 Lommel

011/541522
dirk@klasseslager.be

www.klasseslagerdirk.be
ondernemingsnr : BE0442039985

38_2021_750

MEER INFO EN TIPS OP
www.klasseslager.be

ONZE OPENINGSUREN

Maandag 8u30 tot 18u00
Dinsdag 8u30 tot 13u00

Woensdag gesloten
Donderdag 8u30 tot 18u00

Vrijdag 8u30 tot 18u00
Zaterdag 8u00 tot 17u00
Zondag 9u00 tot 12u00
Feestdagen gesloten


