
KEURSLAGER VAN GIJSEL
HAZESCHRANSSTRAAT 32 - 2650 EDEGEM

03 449 64 50
KEURSLAGERIJVANGIJSEL@SKYNET.BE

WWW.KEURSLAGER-VANGIJSEL.BE

OPENINGSUREN:
MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG:

7U30 - 12U30 EN 13U30 - 18U00
WOENSDAG EN ZONDAG: SLUITINGSDAG

ZATERDAG: 7U30 - 12U30 EN 13U30 - 17U00

HAPJE VOORAF
Tapasbar = topper  € 6,25 / pers.
Gevarieerde Spaans geïnspireerde aperoschotel met 12 kleine heerlijke 
hapjes per persoon.
Alles wordt tafelklaar en feestelijk gepresenteerd in porseleinen 
schoteltjes.

Tapasschotel Spécial: € 20,00 / 4 pers.
 € 30,00 / 6 pers.
met Speciaal voor u geselecteerde charcuterie 
waaronder: Serrano ‘gran reserva’, lomo, truffelsalami,  
filetsalami, manchego

Assortiment ovenklare hapjes  € 6,00 / 6 st.
Mini kipvidé 2 st.
Mini garnalenkuipje 2 st.
Mini kaashoorntje 2 st.

Mini worstenbroodje 6 st.  € 6,00 / 6 st.
Mini pizza 6 st.  € 6,00/ 6 st.

Hapjes voor de BBQ
Worstsaté (4 st. op een stokje)  € 2,25 / st.
Merguezsaté (4 st. op een stokje)  € 2,35 / st.
Kippenbout uit het vuistje  € 1,25 / st.
Scampibrochette (5 st. op een stokje)  € 37,50 / kg
Spare ribs  € 15,25 / kg
Apero kippenvleugel (10 st.) € 6,00 / pak

SUGGESTIES UIT DE ZEE
Scampibrochette  € 30,95 / kg
Tonijntournedos  € 44,00 / kg
Noordzeebrochette  € 22,50 / kg
Zalmfilet-papillot  € 5,80 / st.
Gamba van de chef € 39,50 / kg
Sint-jakobsnootje (3 st. op stokje)  € 5,00 / st.

NIET TE VERGETEN
Houtskool 4 kg / 10 kg

Aanmaakvloeistof
Aanmaakblokjes
Barbecuekruiden

ROSÉ TOPPERS
Intense Gris  € 9,50 / fles.
Deze wijn met zijn fonkelende schoonheid en zijn buitengewone glans, 
benadrukt door een bleekroze kleur, nodigt uit tot ontdekkingen. Zijn 
charmante, elegante aroma’s van vers geplukt klein fruit met impressies 
van specerijen, en zijn zijige textuur, geven gestalte aan een warme en 
bekoorlijke persoonlijkheid. Hij is afgerond en soepel, met een fijne 
en frisse afdronk die bijzonder op prijs wordt gesteld tijdens een 
zonovergoten moment van ontspanning.

Secret de Saint Pierre  € 10,00 / fles
Een elegante, pure rosé met fruitaroma’s, zoals bessen. De 
smaakintensiteit en de lengte brengen hem op het niveau van de 
allerbeste Provence-wijnen. In de neus frisse vruchtentonen zoals 
aalbessen met wat minerale kruidigheid.

AIX  € 16,00 / fles
Briljant fonkelend met een roze zweem. Delicaat parfum van rijpe 
mandarijntjes, licht kruidig. Ook in de smaak een ode aan rood 
bosfruit, kersen, aardbei, en verse vijg, zij het heel verfijnd en 
ingetogen en voorzien van een karakteristieke kruidigheid. Ideaal 
aperitief maar ook als lunchrosé te combineren met schelp- en 
schaaldieren, salades, eenvoudige visgerechten en niet te vergeten de 
kruidige Oosterse keuken.

KAASSCHOTEL
Een kaasschotel (vanaf 4 pers.) kan geserveerd worden als
- Hoofdgerecht (350 g / pers.)  € 14,50 / pers.
- Dessert (180 g / pers.) € 11,50 / pers.

Wij stellen voor u een schotel samen die evenwichtig is van smaak
en variatie en garneren dit op een kaasplank met een noten- en 
fruitassortiment. 
Aanvullingen voor uw kaasschotel: Vijgenbrood, noten en 
rozijnenmengeling, dadels, vijgen, abrikozen, enz.

TIP: De kaasschotel kan best een half uur voor gebruik uit de koelkast 
genomen worden, zo komen de kazen op kamertemperatuur en zal de kaas 
op zijn best zijn!

DESSERT
Ambachtelijke rijstpap (gemaakt met verse koemelk) € 1,95 / St.
Chocolademousse (volgens recept van ons bomma) € 2,50 / st.
Tiramisu  € 2,95 / st.
Bresilienne toetje € 2,95 / st.
Verse fruitsla (een streling voor oog en mond) € 16,25 / kg
Duo dessert  € 2,95 / st.
Panna cotta met bosvruchten  € 2,95 / st.

voor onze overheerlijke desserts werken wij samen met Bakkerij Manus 
te Brasschaat, vraag in de winkel naar de volledige Manus folder.



BBQPakketten
PAKKET 1 € 8,20 / pers.
Tournedosspitje € 4,50
Kippenkotelet € 1,30
Pepervinkje € 2,40

PAKKET 2  € 9,35 / pers.
Gemarineerde kipfilet € 3,40
Grillworst € 1,40
Chilli Willy saté € 2,30
Lamskotelet € 2,25

PAKKET 3  € 10,40 / pers.
Kalfsbrochette € 3,50
Halve spare rib € 3,40
Worstsaté € 2,25
Kippenbout € 1,25

PAKKET 4  € 11,00 / pers.
Kalfslolly € 2,50
Varkensfiletspitje € 3,50
Merguezsaté € 2,50
Barbecuekotelet € 2,50

PAKKET 5  € 10,85 / pers.
Exotische kipsaté € 2,60
Rundsaté € 2,25
Breydelspek € 1,50
Lamsfilet-lolly € 4,50

PAKKET 6  € 12,65 / pers.
Kalfsspitje € 5,00
Gekruide steak € 3,80
Kalkoenbrochette € 2,00
Barbecueworst € 1,85

PAKKET 7  € 13,00 / pers.
Eendenfilet-lolly € 2,05
Entrecote € 7,00
Kipfilet van de chef € 2,50
Hamburger € 1,45

Kinderpakket  € 4,75 / pers.
Worstsaté € 2,25
Hamburgerlolly € 1,00
Mini kipfilet € 1,50

APART TE VERKRIJGEN
GROENTEN EN SAUZEN
Groentebuffet: € 6,50 / pers.

Uitgebreid groenteassortiment aangevuld met pasta- en 
aardappelsalade

Koude huisgemaakte sauzen:  € 8,95 / kg
Tartaar, look, curry, cannibal, Provençaalse, cocktail, 
mayonaise

BROODASSORTIMENT
assortiment mini pistolets, mini botertjes € 1,25 / pers.

LEKKER GEMAKKELIJK
 y Aardappel in de schil (gestoomd in aluminiumfolie)
 y Provence patatjes (charlotte aardappelen met grof zeezout en 
Provençaalse kruiden)

 y Patatjes van de chef (charlotte aardappelen met tijm)
 y Pasta light (pasta met stukjes gebakken kipfilet, hesp, tomaat en 
yoghurtdressing)

 y Pasta Niçoise (pasta met tonijn)
 y Pasta Italia (pasta met mozzarella, Parma en zongedroogde tomaat)
 y Kipcarpaccio (carpaccio van kip met rucola)
 y Pastramisalade (carpaccio van traag gegaard rund)

TEPPAN YAKI
Bij slecht weer geen paniek!!
Op een teppan yakiplaat kunt u al onze overheerlijke 
barbecuespecialiteiten bakken.

HEERLIJK OP HET TERRAS
GOURMET (8 st. per pers.)  € 11,55 / pers.
Kalfsorloff, varkensfilet, hamburger, rundsfilet,  
rundersaté, chipolata, kipfilet, lamskoteletje

KINDERGOURMETJE  € 6,50 / pers.
Worstje, hamburger, kipfilet, steak

FONDUE ‘PARTY’  € 10,95 / pers.
Rundfilet, varkensfilet, kalkoenfilet, 3 soorten  
balletjes, spekrolletjes
Supplement: extra portie balletjes en spekrolletjes  € 3,15 / pers.

TEPPAN YAKI -Japans tafelgrillen-  € 16,95 / pers.
Rundsfilet, kalfsfilet, hamburger, lamsfilet,  
chipolatarolletje, zalmfiletbrochette, scampibrochette

HUISBEREIDE KOUDE SAUZEN € 8,95 / kg
Look, tartaar, mayonaise, cocktail, Provençaalse  
saus, currysaus, cannibal

GASTRONOMISCH 
BUFFET DE LUXE 

(vanaf 5 personen)
€ 29,95 / pers.

- Schotel met vers gepocheerde roze zalm
- Gevulde Belgische tomaat met Noordzeegarnalen
- Gebakken kipfilet met fruitassortiment
- Perzik gevuld met tonijn
- Asperges in een jasje van beenham
- Een waaier van gebraden rosbief en gebraad
- Italiaanse Parmaham met cavaillon
- Gerookte gegarneerde zalmschotel
- Overheerlijke aardappelsla
- Assortiment verse groentjes en sauzen

SUPPLEMENT BIJ UW BUFFET
- Supplement:  € 5,00 / pers.
eerste keuze rundfilet ‘Wit-Blauw’ uit de Wase polders met 
huisgemaakte vinaigrette, geroosterde pijnboompitjes en 
Parmezaanschilfers op een bord gepresenteerd
- Supplement: halve baby kreeft Bellevue  € 9,95 / pers.

ITALIAANS BUFFET
€ 24,95 / pers.

Rundercarpaccio “wit-blauw”
Vitello tonato

Parmaham met meloen
Tomaat-Mozzarella

Gerookte zalm met garnituur
Carpaccio van kip

Pasta Italia met parma en mozzarella
Frisse pasta met ruccola en zogedroogde tomaten                                             

CHARCUTERIESCHOTEL 

(vanaf 5 personen) 
€ 9,75 / pers.

Schotel van ambachtelijke vleeswaren en salades met de grootse zorg 
gegarneerd. (De allergenen verschillen van charcuteriesoort, meer 
informatie geven wij u graag in de winkel.)


