Bijgerechten

....x truffelrisotto met
champignons €6,75/250gr
..xknolselderijcreme€4,25/250gr
....x zoete
aardappelcreme €4,25/100gr.
....xbloemkoolcreme€4,25/250gr
.
....x aardappel
groentegratin
€3,39/250gr.
....x aardappel
truffelgratin €3,95/250gr.
....x buffel
buratta
€6,50/125gr.
....x buffel
mozzarella €3,95/125gr.
....x buffel
minimozzarella 3.95/120gr.

Culinaire Sauzen
.....x pepersaus
€3,75/250gr.
.....xchampignonsaus 3,75/250gr.
.....x.excl. truffeljus €7,55/250gr
.... x sinaasappelsaus€1,45/100gr
.....gr.honing/mosterdbeenhamsaus €1,15/100gr.
....gr. vijgensaus
€3,75/250cc
....gr. rode portsaus €3,75/250cc
....gr.cranberry/Veenbessaus
€1,15/100gr.
BBQ & Gourmet sauzen:
....gr.kerriesaus
....gr.cognacsaus
....gr.zigeunersaus
....gr.knoflook/salsa
....gr.satésaus

€1,15/100gr.
€1,15/100gr.
€1,15/100gr.
€1,15/100gr.
€0,99/100gr.

Borrelhapjes

Partypan

Desserts

Assortiment warme en
koude hapjes

Partypan de Luxe

IJs van de Vughtse
ijsboerderij

€5

2,
p .p 5 0
.

Lekker en makkelijk!

Vanaf 2 personen

€1
3 ,5
p .p 0
.

Warme gerechtjes:
spare ribs piri piri
kip tv-boutjes
satéstokjes in satésaus
gehaktballetjes in pangangsaus
moinkballs met portstroop
Koude gerechtjes:
wrap cranberry achterham
buffelmozarella olijf
tomatenspies
gevuld eitje
plaatham met meloen
zongedroogde tomaatjes
3 soorten kaas
3 soorten vleeswaren
2 salades
toast en kaasdip
Aantal personen:

Genieten van de hapjes op 1e
kerstdag? Dan verpakken we
de hapjes in schaaltjes die in
de koelkast passen. Je kunt
de hapjes dan de volgende
dag op een eigen
plank/schaal decoreren.
Noteer dit bij overige wensen.

......x Gevuld met 90 hapjes:
spareribs, gehaktballetjes, kip
tv-boutjes, satéstokjes,
grillworst.
Borg Partypan

€25,00

Partypan basis
€4

p .p

2 ,5

.

0

......x Gevuld met 75 hapjes:
Kipsaté, tv-sticks, grillworst,
Gehaktsballetjes
Borg Partypan

€25,00

.....x Aanvulling 3 salades
stokbrood, kruidenboter
€6,95p/p

Op zoek naar inspiratie
voor het kerstdiner?
Kom dan naar onze
inspiratie & proefdag op
zaterdag 11 december
van 10:00-16:00u.

romig en ambachtelijk bereid
€6,95 per beker van 900ml
___ x vanille ijs
___x aardbeien ijs
___x bastogne ijs
___x gecarameliseerde
macadamianoten ijs
___x kaneel ijs
___x yoghurt met kers ijs
___x straciatella ijs
Interesse in ijstaarten?
Vraag naar de
mogelijkheden.

Zuivel van
De smaak van hier
uit Heukelom

Naam:
Adres:
Plaats:
Emailadres:
Telefoon:

reserveringsnr.

Ophalen op:

Zaterdag 4 december (je ontvangt een afhaaltijd)
Vrijdag 24 december (je ontvangt een afhaaltijd)
2e kerstdag 11:00-12:30u.
31 december (je ontvangt een afhaaltijd)

Overige wensen? Laat het ons weten.
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Lever deze lijst vóór 20 dec. in via onze winkel of brievenbus.
Of geef je bestelling door via bestellingen@hetbelvershuys.nl

In 480 ml bekers á €2,99
___x aardbei bavarois
___x bosvruchten bavarois
___x appel-kaneel bavarois
___x chocolade bavarois
___x stoofperen bavarois
___x slagroom
€3,25
___x roomboter
€3,35

Wij wensen iedereen hele warme
& smakelijke feestdagen en het allerbeste voor 2022!
René en Miriam & team Het Belvershuys

Gourmet

Gourmet

Vers Vlees

Belvershuys

Bourgondisch

Varkensvlees

Vanaf 2 personen

€ 14
p .p ,9 5
.

Varkensschnitzel
Kipsatéspiesje
Belverse miniburger
Gemarineerd speklapje
Roerbakvlees
Mini slavink
Cordonbleu
2 rauwkostsalades
Brabantse rundvleessalade
Verse fruitsalade
Krielaardappeltjes
Roerbakgroentes
(champignons, paprika, ui)
3 sausjes (kerrie, cognac,
zigeuner) Stokbrood en
kruidenboter
aantal
Per persoon 300 gr. vlees

2 rauwkostsalades
Brabantse rundvleessalade
Verse fruitsalade
Krielaardappeltjes
Roerbakgroentes
(champignons, paprika, ui)
4 sausjes (kerrie,
knoflook/salsa, cognac,
zigeuner)
Stokbrood en kruidenboter
aantal

Fondue

Varkenshaas
15,
Varkensoester
p.p50
.
Kalkoenfilet
Biefstuk
Gehaktballetjes
Minislavinkjes
Haricot verts met spek
2 rauwkostsalades
Rundvleessalades
Pasta pesto
Verse fruitsalade
Stokbrood + kruidenboter
3 sausjes (kerrie, cognac,
zigeuner)
Per persoon
300 gr. vlees

€ 18
p.p,95
.
Gemarineerd varkenslapje
Gemarineerd bieflapje
Belverse miniburger
Varkenssaté
Gemarineerde kipfilet
Roerbakvlees
Gemarineerde scampi's
Zalmfilet

Vanaf 2 personen

aantal

Per persoon 325 gr. vlees/vis

€7,
p.p95
Belverse miniburger +
.
minibroodje
Kipsatéspiesje
Chipolataworstje
Pannenkoekbeslag
stukjes appel en rozijnen
vers fruit
Marshmallows met chocolade
en frambozen.

Per kind
125 gr. vlees

___gram varkenssaté
€15,49/kg
van eigen boerderij
___gram pulled pork
€18,95/kg
___gram varkenshaas €17,95/kg ___gram varkenshaas in
___gram
champignon-room of
varkensfiletrollade€16,49/kg
pepersaus €21,95/kg
____gram varkensrollade €14,45/kg ___gram kip champignonragout
€14,95/kg
____gram beenham
€16,50/kg
___gram gegaard en gesneden
____gram gemengd
€15,95/kg
gehakt €8,99/kg beenham
___x 500 gram
runderstoof
€20,95/kg
Andere vleeswensen?
___x 4 worstenbroodjes
Neem contact op.
wit €5,40
___x 4 worstenbroodjes
Rundvlees
bruin
€5,60
___x10 mini worstenbroodjes
wit
€7,50
____carpaccio (diepvr.) 80gr. €3,95/st ___x 4 saucijzenbroodjes
€5,20
____stuks carpaccio misto €4,35/st ___X 10 mini
____stuks ribeye
€37,50/kg
saucijzenbroodjes
€6,95
____Picanha 1-1,3 kg/stuk €24,50/kg
____gram bavette
€25,00/kg
____gram ossenhaas (stuk)€47,50/kg
Oven klaar
____gram entrecote
€28.50/kg
__x___gram kogelbiefstuk €32,00/kg ____+/-700gr. porchetta, malse
__x___gram runderbiefstuk €28,50/kg
gekruide varkensspekrollade met
____gram soepvlees
€16,50/kg
zachte tonen van venkel, salie en
____gram schenkel
€12,50/kg
sinaasappel
€14,95/kg
____gram riblap
€15,50/kg

Andere vleeswensen?
Neem contact op.

Kids gourmet

aantal

Kant & klaar

Kip & gevogelte
____eendenborstfilet 400/450gr.
€28,90/kg
____kalkoen, 3 of 3,5kg €13,95/kg
____kip in braadzak
€11,95/kg
____stuks kipfilet half
€13,49/kg
____1/2 gerookte kipfilet€17,49/kg
____gr. kipdijfilet naturel €12,95kg

Vleeswaren & salades

Soepen & Salades

Huysgemaakte
vleeswaren & paté

Soepen

Huysgemaakte & rijkgevuld
per liter te verkrijgen

Per 100 gram gesneden te bestellen

.....x bospaddestoelensoep €6,95
.....x Franse mosterdsoep €5,95
___x Belverse grillham €1,95/100gr.
.....x ossenstaartsoep
€7,95
___x Belverse
.... x runderbouillon met
plaatham €3,00/100gr.
fijne soepgroenten
€6,95
___x mosterd
.....x heldere kippensoep
€6,95
spekrollade€1,80/100gr.
....x Tom Kha Kaisoep
€7,95
___x porchetta
provenciaal €15,95/100gr.
___x kerstrolette
€1,99/100gr.
Salades
___x ontbijtspek
€1,90/100gr.
___x fricandeau
€2,10/100gr.
__x150gr.bouillonsalade€2,10/100gr.
___x runderrookvlees €2,80/100gr. __x 150gr.ham___x rosbief
€2,60/100gr.
preisalade €1,80/100gr.
___x filet american
€2,10/100gr. __x 150gr.kipcranberry
___x culinaire
salade €1,90/100gr.
boerenpaté €21,00/100gr.
___x culinaire boerenpaté
met pistachenoten €22,50/100gr.
Huzarensalade
___x culinaire boerenpaté
€8,
9
met cranberry €22,50/100gr.
p .p 5
.
___x kipfilet gesneden €2.10/100gr.
Opgemaakt met onder andere:
___x katenspek
€1,65/100gr.
gevulde eieren, rosbief, meloen
___x salami superieur €1,80/100gr.
met plaatham, asperges met
achterham, tomaat gevuld met
____+/-600gr.varkensheksenhaasje
garnalen, salade en vers fruit.
gevuld met prei, heksenkaas,
omwikkeld met ontbijtspek in
aantal
Kalfsvlees
bospaddestoelensaus €21,95/kg
vanaf 2 persoon te bestellen
Diepgevroren, prijs op aanvraag
____+/- 600gr.beenham aan stuk
met honing mosterd marinade en
een cranberry veenbessensaus
€
€16,50/kg
____+/- 800-900gr. flat iron rollade
van mals rundvlees, gevuld met
kruiden, Parmezaanse kaas,
spinazie, pijn- boompitten en
zontomaat
€25,75/kg

___x Belverse achterham €2,20/100gr.

____x cote de veau ong.900gr.
____kalfs entrecote
____stuks kalfsribeye
____peppersteaks kalf
____gram kalfsschnitzels
____gram kalfsoester
____gram entrecote
____gram kogelbiefstuk kalf

Winter BBQ
We hebben diverse grote stukken
kwaliteitsvlees voor op de BBQ.
Vraag naar de mogelijkheden.
Liever een compleet BBQpakket? Kijk dan op onze website
www.hetbelvershuys.nl

