
Smakelijke
        feestdagen

Kerstmenu’s
U kunt warme gerechten bestellen bij uw hors d’oeuvres. Zo stelt
u een compleet mini-buffet samen, voor groepen vanaf 8 personen. 

Menu 1 Menu 2
Varkenshaas in champignonsaus, Witte rijst, babi ketjap,  
Brabantse aardappeltjes,   kipragout
nasi goreng, saté 
Prijs per persoon € 7,05 Prijs per persoon € 5,90

Menu 3 
Aardappelgratin, boeuf bourguignon, 
gebakken aardappelen, 
Thai chicken schotel 
Prijs per persoon € 7,25

Gildeslager Billet
Molenstraat 112 
www.slagerijbillet.nl
4881 CV Zundert

076-5972224 
info@slagerijbillet.nl
www.slagerijbillet.nl

Openingstijden

Zondag - 22/12
gesloten

Maandag  - 23/12
08.00 - 17.00 uur

Dinsdag - 24/12
08.00 - 16.00 uur

Woensdag - 25/12
09.00 - 12.00 uur 
Alleen bestelling afhalen

Donderdag - 26/12
gesloten

Zondag - 29/12
gesloten

Dinsdag - 31/12
08.00 - 16.00 uur

Woensdag  - 01/01
gesloten

Donderdag - 02/01
08.00 - 18.30 uur

Bestel tijdig
Kerstbestellingen 
graag inleveren vóór 
18 december.

Oud en nieuw 
bestellingen graag vóór 
27 december inleveren.

Creatief tafelen
Gourmet/steengrill
Biefstuk, varkensfilet, kipfilet, mini-
hamburger, mini-slavink
250 gram € 6,45

Gourmet/steengrill de luxe
Biefstuk, varkensfilet, kipfilet, kalfsfilet, 
mini-hamburger, mini shaslick / 
mini-kip Hawaï
250 gram € 7,95

(Bouillon) Fondue
Biefstuk, varkensfilet, kipfilet, 
fondueballetjes, mini-blinde vinken
250 gram € 6,45
Bouillonfondue € 7,45

(Bouillon) Fondue de luxe
Biefstuk, varkensfilet, kipfilet, kalfsfilet, 
fondueballetjes, mini-blinde vinken
250 gram € 7,95
Bouillonfondue € 9,00

Vlees voor op de bakplaat
Biefstuk, varkensfilet, kipfilet, mini-
hamburger, speklapje, ardennerworst
300 gram € 7,65

Vlees voor op de bakplaat de luxe
Biefstuk, varkensfilet, kipfilet, kalfsvlees, 
ardennerworst, lamskotelet
300 gram € 9,25

Compleet 1
4 rauwkostsalades, 4 roerbakgarnituur, 
huzarensalade, sausjes, stokbrood en 
kruidenboter
Vanaf 4 personen
€ 7,15 per persoon

Compleet 2
4 rauwkostsalades, huzarensalade, sausjes, 
stokbrood en kruidenboter
Vanaf 4 personen
€ 6,10 per persoon

Tip!
Partypan uit 

de keuken van 

Gildeslager 

Billet.

Gildeslager Billet

Sauzen en 
salades
 
Per 100 gram

Huzarensalade  € 0,99
Kartoffelsalade  € 0,97
Victoriasalade  € 1,50
Pastasalade  € 1,35
Diverse rauwkosten  € 1,39
Diverse sauzen  € 1,25

Cocktailsaus / knoflooksaus / tartaar-
saus / grillsaus / zigeunersaus / 
Amerikaanse grillsaus / piri-piri saus / 
kerrie-ananassaus

Brood-
specialiteiten
 

Baguette (2 á 3 pers)   € 1,85
Baguette bruin (2 á 3 pers)  € 1,95
Parisien (4 á 5 pers) € 2,40 
Foccacia breekbrood  € 3,25
mediterrane (per 100 gram)
Foccacia breekbrood  € 2,80
knoflook (per 100 gram)
Kruidenboter  € 1,39
(per 100 gram)



Varkensvlees
 
Varkenshaas lang  € 2,45
Varkenskophaas  € 2,05
Varkensoester  € 1,55
Varkensfilet  € 1,45
Varkensfricandeau € 1,29 
Livarvlees
Livar fricandeau € 1,80 
Livar filetlapje € 1,95
Livar filet stuk  € 1,65
Livar karbonade  € 1,45

Vers vlees-
specialiteiten
Gevulde ribeye steak  € 3,25
Italiaanse porchetta € 1,70
rollade  
Runder kerstrollade  € 3,25
Kalfsgehaktballetjes  € 2,50
ovenschotel
Varkensfilet uit de oven  € 1,85
Roastbeef culinair  € 3,10

Wild en 
gevogelte
Boerderij kipfilet  € 1,78
Boerderij kipfiletblokjes € 1,85
Kalkoenoester  € 1,55
Kalkoenschnitzel  € 1,55 
Hertenbiefstuk € 6,50

Soepen
Per liter

Tomatenroomsoep  € 5,95
Broccoli-bloemkool soep  € 5,95
Ossenstaartsoep  € 6,15

Kant en klare gerechten
Per 100 gram

Varkenshaas in champignonroomsaus  € 2,05
Bourgondische wildschotel  € 2,65
Boeuf bourguignon   € 1,65
Gebraden filetrollade in jachtsaus met katenspek  € 1,95
Kalfsragout   € 2,85
Thai chicken schotel   € 1,90

Garnituren voor bij uw hoofdgerecht
Per 100 gram

Aardappelgratin  € 1,00  Zuurkoolovenschotel  € 1,30
Aardappelpuree  € 0,85 Groentes naar keuze € 1,15
Gebakken aardappeltjes € 0,90 (Bloemkool met saus / erwtjes en 
Appeltjes in  € 2,50 worteltjes / haricots verts gerold in  
veenbessensaus  spek / spruitjes / rode kool)

Bavarois
Mango-, aardbeien- of chocoladebavarois    € 8,95

Hors d'oeuvres
Hieronder vindt u onze uitgebreide 
mogelijkheden. De hors d’oeuvres 
worden fraai op een schotel opgemaakt. 
Indien gewenst kunnen wij bij uw hors 
d’oeuvres vers afgebakken stokbrood, 
eigengemaakte kruidenboter en 
diverse sauzen leveren.

Hors d’oeuvre 1
Huzarensalade, ham-asperge rolletje, 
gevuld tomaatje, gevuld eitje, gegrilde 
fricandeau, gegrilde kiprollade, 
cervelaat met zilveruitjes, coburgerham 
met meloen, fruit, diverse garnituur. 
Prijs per persoon € 8,85 

Hors d’oeuvre 2
Huzarensalade, ham-asperge rolletje, 
gevuld tomaatje, gevuld eitje, gegrilde 
fricandeau, cervelaat met zilveruitjes, 
gerookte zalm, gerookte makreel, 
gerookte forel, fruit, diverse garnituur. 
Prijs per persoon € 9,70

Hors d’oeuvre 3
Zalm-huzarensalade, ham-asperge 
rolletje, gevuld tomaatje met garnalen, 
gevuld eitje, gerookte paling, gerookte 
zalm, gerookte makreel, krabsticks, 
fruit, diverse garnituur.
Prijs per persoon € 10,00

Hors d’oeuvre 4
Huzarensalade, victoriasalade (met 
tonijn), gevuld eitje, gevuld tomaatje 
met garnalen, rauwe ham met meloen, 
tv-sticks, snack balletjes, grillo’s, 
gerookte zalm, gerookte makreel, 
rosbief, fricandeau.
Prijs per persoon € 11,95

Tip!
Onze smulsteen! Gevuld 
met 4 soorten snacks, in 
totaal 40 hapjes.

nu voor   € 15,00

Rundvlees
 
Haasbiefstuk   € 5,36
Kogelbiefstuk  € 3,30
Biefstuk  € 2,88
Entrecộte  € 2,85
Rosbief  € 2,95
Ribeye  € 3,05
Carpaccio  € 4,85
Ossenstaart  € 1,75

Kalfsvlees
Kalfshaas  € 5,75
Kalfsoester  € 4,15
Kalfsschnitzel  € 4,15
Kalfsentrecộte  € 4,15
Kalfsribeye  € 3,95
Kalfsgehakt  € 2,45
Kalfsschenkel  € 2,45
Kalfsvink  € 2,00
Kalfshachee  € 2,80

Lamsvlees
Lamsbout  € 2,85
Lamskotelet  € 3,10
Lamsrack  € 4,45

Rollades
Runderfiletrollade  € 3,05
Varkensfiletrollade  € 1,60
Kalfsfiletrollade  € 3,65

Vleeswaren, salades en pate
Per 100 gram

Cocktail kreeft/krabsalade  € 2,95
Kabeljauwsalade   € 3,00
Gerookte Schotse zalmsalade  € 3,75
Salade met kip en hummus  € 2,15
Fazantpaté met pistachenoten  € 2,75
Paté creme met veenbessen  € 2,25
Pancetta  € 4,30
Gegrilde kalfsrollade   € 3,80

Partypan  

Lekker, vers voor u bereid en 
stekkerklaar! Geschikt voor iedere 
gelegenheid. Voor meer informatie 
over onze partypan zie onze 
website: www.slagerijbillet.nl.

-


