Speciaal voor kerst en nieuwjaar…

Gevulde kalkoen

We hebben de kalkoen al helemaal ontbeend en gevuld met een vulling naar keuze. We laten overigens wel de poten en
vleugels gewoon eraan zitten, waardoor het prachtig presenteert en ook nog eens extra lekker is.
We leveren kosteloos een braadslede en een speciale thermometer om het vlees nog meer tot zijn recht te laten komen. De kalkoen kan na de bereiding in de oven, zoals een rollade in mooie gevulde plakken worden gesneden, waarmee
succes aan tafel verzekerd is. Het vlees ziet er niet alleen prachtig uit, maar is dus ook makkelijk te bereiden en natuurlijk
het allerbelangrijkste: onevenaarbaar lekker!

Te verkrijgen van ± 4 kg tot ± 7 kg. Hier rekenen we ongeveer 300 gram per persoon.
Prijs : 17,50 €/kg

Gevuld kwartel

Proxy Delhaize Hoevenen

Zeer fijn van smaak.
Prijs : 3,49 €/stuk

Gevuld haantje

Met een gewicht van ± 1,5 kg is dit zeer geschikt voor 4 personen.
Prijs : 12,50 €/kg

Gevulde kalkoenfiletgebraad

Markt 47
2940 Hoevenen

Met een gewicht van ± 1,3 kg tot 3 kg.
Prijs : 17,50 €/kg

Te verkrijgen vullingen
•
•
•

Vulling van gehakt, appel en veenbessen.
Vulling van gehakt, fruit en mandarine napoleon
Vulling van gehakt, champignons en truffel.

Tel : 03/664.13.36
Fax : 03/65.31.14

Wild
Groot wild
Hertenkalf filet gebraad :
Hertenragout :
Reebok bout gebraad :
Ree filet gebraad :
Hindebout gebraad :
Hindefilet gebraad :
Hindestoofstel :
Hindesteak :
Everzwijnbout gebraad :
Everzwijnfilet gebraad :
Everzwijnstoofsel :
Everzwijnsteak :
Bereide wildragout :
Rendier burger :
Rendier gehaktballetjes :

58,99 €/kg
16,99 €/kg
30,99 €/kg
57,49 €/kg
29,45 €/kg
54,99 €/kg
18,99 €/kg
29,69 €/kg
29,95 €/kg
33,79 €/kg
15,45 €/kg
29,49 €/kg
23,50 €/kg
23,99 €/kg
23,99 €/kg

Vederwild
Kwartel (2st)
Filet van bosduif :
Patrijs :
Filet van rode patrijs :
Wilde eend :
Filet van wilde eend :
Filet van bosduif :
Fazant hen :
Fazant haan :
Filet van fazant zonder vel :
Filet van fazant met vel :

3,45 €/schaal
29,65 €/kg
11.69 €/st
31,99 €/kg
12,15 €/st
36,99 €/kg
29,65 €/kg
10,15 €/st
13,19 €/st
27,49 €/kg
29,79 €/kg

Sausen en bijgerechten
Wildsaus 220 ml:
Jagermeestersaus 220 ml:
Veenbessen bereid 300 gr :
Appelen jonagold 470 gr:
Peertjes natuur 300 gr:

2,45 €
2,45 €
2,89 €
3,99 €
4,99 €

De prijzen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van marktschommelingen. Goederen verkrijgbaar op
bestelling m.u.v. uitputting leverancier.

www.proxyhoevenen.be
e-mail: proxy.hoevenen@skynet.be

Uw kwaliteitsslager staat
steeds paraat,
met verse producten en goede raad.

Deze prijzen zijn geldig vanaf 1 november 2019, vervangen alle vorige prijzen en zijn geldig tot 15 februari 2019.

Fondu
Standaard : (±300gr/pers.)
Runds
Kalfs
Varkens
Kip
Gepaneerde balletjes
Spekvinkjes
Prijs : 8,45 €/persoon

De Luxe : (±350gr/pers.)
Runds
Kalfs
Varkens
Kalkoen
Lams
Gepaneerde balletjes
Spekvinkjes
Prijs : 9,85 €/persoon

Kids : (±150gr/pers.)
Kip
Gepaneerde balletjes
Spekvinkjes
+ verrassing
Prijs : 3,99 €/persoon

Gourmet/teppanyaki
Standaard : (±300gr/pers.)
Lamskotelet
Varkensmignonette
Steak au poivre
Kipfilet
Mini-hamburger
Spekvink
Prijs : 8,45 €/persoon

De Luxe : (±350gr/pers.)
Lamsfilet
Varkenshaasje
Filet Mignon
Kalkoenlapje
Kippenhaasje
Chipolata
Boomschijfje
Prijs : 9,85 €/persoon

Kids : (±150gr/pers.)
Hamburger
Kipfilet
Chipolata
+ verrassing
Prijs : 3,99 €/persoon

Stone-grill
Standaard : (±300gr/pers.)
Gluten– en lactosevrij

Lamskotelet
Varkensmignonette
Steak
Kalkoenlapje
Kalfslapje
Mini-Hamburger
Prijs : 8,85 €/persoon

De Luxe : (±350gr/pers.)
Lamsfilet
Varkenshaasje
Filet Mignon
Kalkoenlapje
Kalfslapje
Chipolata
Mini-hamburger
Prijs : 9,95 €/persoon

Kids : (±150gr/pers.)
Hamburger
Kipfilet
Chipolata
+ verrassing
Prijs : 3,99 €/persoon

Wild, vis en vegetarisch
Te verkrijgen op bestelling voor fondue, gourmet en stone-grill. Diverse
vleessoorten volgens beschikbaarheid.
Prijs : volgens dagprijzen

Extra supplementen
Mini-chipolata, mergueze, mini hamburgers (rund, kip of lam), gepaneerde balletjes
en spekvinkjes
Prijs per kilo : 11,99 €

Hamburger party
Dit party-concept is voor zowel jong als oud, binnen en buiten!
Heel leuk voor een verjaardagsfeest, communie- of lentefeest, tuinfeest, vriendenparty,...
Het concept is zeer eenvoudig;
Voorbereiding: (voordat het feest begint)
U zet een tepanyaki plaat of barbecue klaar
Tijdens het feest:
U presenteert de broodjes links van het toestel, de groentjes en sausen rechts van het
toestel.
U bakt de mini-hamburgertjes en het gerookt spek op het toestel (Dit "à la minute")
De burgers en het spek bakken vlot. Ook de gasten zullen met plezier eventjes
wachten tijdens het aanschuiven.
Uw gast neemt links een broodje, en u legt een gebakken burger en/of spek erop.
Uw gast werkt zelf z'n burger af met een sausje en groentjes naar eigen
keuze. Opgepast, de groentjes zijn bedoeld om op de burgers te leggen, niet als
garnituur naast de burgers!!
In ons pakket
Een assortiment van 5 mini-burgers per persoon
Gerookt spek
Mini-pistolets (5 per persoon)
Assortiment groentjes; sla, schijfjes tomaat, schijfjes komkommer en ajuin,
Assortiment koude sausjes van het huis; drie soorten
Gerookt spek

Prijs per persoon : 9,99 €

Barbecue paketten
BBQ aperitiefmenu : prijs 2,75 €/pers.
Vlammetje
Mini-kipsaté exotic
Mini-varkenssaté italia

BBQ tapasmenu : prijs 4,95 €/pers.

Vlammetje
Drumstick
Gehaktstick
Mini-sparerib honing (2 ribbetjes)
Barbecuesaus

Barbecue kids 1 : prijs 2,00 €/kind
Hamburger
Chipolattarolletje

Barbecue kids 2 : prijs 3,50 €/kind

3 stukken vlees te kiezen uit:
Hamburger, drumstick, jungleburger,
chipolattarolletje, barbecueworst.

Barbecuepakket 1 : prijs 3,40 €/pers.
Barbecueworst
Hamburger
Gemarineerde varkenssaté

Barbecuepakket 3 : prijs 6,95 €/pers.
Mexicaanse steak
Barbecueworst
Hamburger
1/2 sparerib honing BBQ-gaar

Barbecuepakket 4 : prijs 7,60 €/pers.
Mexicaanse steak
Barbecueworst
Kipsaté exotic
1/2 sparerib honing BBQ-gaar

Barbecuepakket 5 : prijs 8,80 €/pers.
Mexicaanse steak
Barbecueworst
Varkenssaté gemarineerd
Kipsaté exotic
1/2 sparerib honing BBQ-gaar

Groenten standaard :
Prijs per persoon : 3,75 €
Tomaten met ei en mayonaise
Komkommer vinaigrette
Groentemix
Aardappelsla
Groenten de luxe :
Prijs per persoon : 4,85 €
Tomaten met ei en mayonaise
Komkommer vinaigrette
Groentemix
Aardappelsla
Pastasla vinaigrette

Groenten classic :
Prijs per persoon : 5,99 €
Tomaten
Komkommer
Slamix
Geraspte wortelen
Koolsalade
Aardappelsla
Pastasla vinaigrette
Sausen :
Prijs per kilo : 8,35 €
Keuze uit curry, tartaar, zigeuner, look,
barbecue, cocktail en mayonaise

Barbecuepakket 6 : prijs 9,50 €/pers.
Mexicaanse steak
Barbecueworst
Lamssaté gemarineerd
Kotelet gemarineerd
1/2 sparerib honing BBQ-gaar

Barbecuepakket 2 : prijs 5,25 €/pers.
Barbecueworst
Hamburger
Drumstick gemarineerd
Kotelet gemarineerd

Selfcooking barbecue

(vanaf 8 personen – 400 gr/persoon)
Wij bieden u een assortiment in blokjes gesneden vlees aan. Rundvlees, varkensvlees, kip,
kalkoen, barbecueworst, barbecuespek ... in bakjes gepresenteerd.
Daarnaast leveren wij ook de nodige garnituren om tussen het vlees te spiesen: ananas, tomaatjes, courgettes, champignons, paprika, ajuin...
Hoe gaan we te werk?
Heel eenvoudig: Plaats de waren in buffetvorm. Leg er de spiesen bij en zeg aan je gasten
dat ze zelf hun brochette kunnen samenstellen. Van zodra ze hun keuze gemaakt hebben,
komen ze zelf aan de barbecue hun spie bakken. Ambiance verzekerd!!!
Tip: Voorzie een emmertje water en een handdoek zodat uw gasten de kans hebben om hun
handen te wassen.

Prijs per persoon : 11,99 €

Groenten en Sausen

Tapas
Wil U graag eens iets anders bij uw aperitief dan chips en nootjes, dan stellen wij U
graag onze tapas-schotel voor. Deze bestaat uit een assortiment van diverse fijne
charcuteriewaren, kazen en ander fingerfood.
Prijs per persoon : 9,99 € (minimum 6 personen)

Raclette

Koud buffet
Standaard
- Tomaat met garnaal
- Hesp Asperges
- Russisch ei
- Rosbief
- Varkensgebraad
- Kippenbout
- ham met meloen
Prijs per persoon : 19,99 €
Supplement
gerookte visschotel
Prijs per persoon : 4,99 €

De Luxe
(min. 6 personen)
- Tomaat met garnaal
- Hesp Asperges
- Russisch ei
- Rosbief
- Varkensgebraad
- Gekookte zalm
- Heilbot
- Forel
- Gerookte zalm
- ham met meloen
Prijs per persoon : 25,99 €

Kinderbuffet
( min. 4 personen)
- Tomaten
- Geraspte wortelen
- Frikadellen
met kriekensaus
- TV-worstjes
- Kippenboutjes
- Pasta natuur
- Russisch ei
- Saus (mayo en ketchup)
- Verrassing
Prijs per persoon : 12,99 €

(per 4 personen)
Een in twee of vier stukken gesneden bol kaas wordt blootgesteld aan een warmtebron
en de buitenste laag wordt afgeschraapt als zij gesmolten is. Tegenwoordig bestaan
er verschillende raclettoestellen, zoals de traditionele toestellen waarin een halve of
kwart kaas wordt geklemd en elektrische tafelmodellen met pannetjes.
De gesmolten kaas wordt op een verwarmd bord gelegd. Hij wordt gegeten met peper,
warme aardappelen in de schil en verschillende vleeswaren. Als er een stukje korst bij
de gesmolten kaas zit, wordt hij "religieus" genoemd en aan de eregast van de avond
geschonken.
Traditionele raclette
Een kwart bol raclettekaas. Daarbij bieden wij u een assortiment van spek-reepjes,
ardeense hesp, augurken, uitjes, aardappelen in de schil, rauwkost, brood en boter.
Pakket van vier persoon : 19,99 €/persoon
Raclette dient steeds één week op voorhand besteld te worden.

Standaard zijn bij elk koud buffet diverse
slasoorten, uitgebreide groenteschotel,
aardappelsla en sausen inbegrepen

Kaasschotel
STEEDS MINSTENS 5 DAGEN OP VOORHAND TE BESTELLEN, AF TE
HALEN VANAF 12 UUR

Breugeltafel

( min. 6 personen)

- ½ zwarte + ½ witte beuling
met appelmoes
- Ardeense hesp met meloen
- Varkensgebraad met fruit
- Paté met uienconfituur
- Frikadellen met kriekensaus
- Kippenboutjes met ananas
- Gebraden spareribs
- Boerekop met mosterd
- rijstpap met bruine suiker
Prijs per persoon : 21,75 €

(brood niet inbegrepen, apart te bestellen)

Charcuterieschotel
(±200 gram/persoon)

Een gegarneerde en gevarieerde schotel
gemaakt van de fijnste charcuteriewaren
zoals: rosbief, kippenwit, varkensgebraad,
beenhesp, ossenfilet, salami, Italiaanse
ham, diverse patés, kalfsworst, …
Een charcuterieschotel kan ook naar believen zelf samengesteld worden.
Prijs per persoon : 11,75 €

Hoofdgerecht
Diverse soorten kaas
±280 gram/persoon.
Prijs per persoon : 13,85 €

Dessert
Diverse soorten kaas
± 180 gram/persoon.
Prijs per persoon : 10,25 €

Onze kaasschotels worden samengesteld met een uitgelezen assortiment kazen en afgewerkt met fruit en noten. Als u enige voorkeur heeft voor bepaalde kazen, dan houden
wij daar graag rekening mee.
Gepresenteerd op een masief houten
plank besteden wij niet alleen de grootste zorg aan onze kazen maar ook aan de
presentatie van onze kaasschotels. Onze
kaasschotels worden steeds rijkelijk versierd met een ruim assortiment aan verse
en gedroogde vruchten en notenmix. En
uiteraard ontbreken de naamvlagjes niet
op onze kazen zodat u de naam kent.

