Bestellijst eventueel af te geven of door te mailen.
Bestellingen via mail zijn enkel opgenomen indien u een bevestigingsmail van ons ontvangt!

Naam klant:

Datum
afhaling:

Straat + huisnr:

Gemeente:

GSM / tel:

E mail:

Assortiment van warme hapjes: € 0,95 / stuk
➢ * Mini vidé

stuks

➢ * Mini kaasrolletjes

stuks

➢ * Mini worstenbroodjes

stuks

Feestelijke soepen: € 3,45/liter
* Tomaten suprême

liter

* Bospaddenstoelensoep

liter

Feestelijke Bijgerechten
➢ Aardappelkroketten

X 10 stuks

➢ Kerstpeertjes

➢ Pommes duchesse

stuks

➢ Gratin dauphinois

➢ Krieltjes

gram

➢ Gestoomde appel met
veenbessen

Bereide traiteurgerechten:

stuks
kg
stuks

Tijdens de kerstdagen, enkel op bestelling.

➢ Halve parelhoen

stuks

➢ Kalkoenrolade

stuks

➢ Hertekalffilet in wildsaus

gram

➢ Konijnenbillen

stuks

➢ Wildragout

gram

➢ Scampi’s in zoetzuur

gram

➢ Ardens varkenshaasje

gram

➢ Heerlijke videevulling

gram

Topper!

€ 18,00/kg

…………. kg

Gevulde kalkoenfilet in heerlijke feestsaus
Voorgegaarde kalkoenfilet met kerstvulling, eenvoudig op
te warmen..

Keurslager J Muylle

Feestfolder Kerst & Nieuwjaar 2019-2020

Gevulde kalkoen, Dé Feesttraditie !
Vers, overheerlijk, eenvoudig klaar te maken, en toch speciaal

Gevulde kalkoen in speciale braadzak (vanaf 8 pers.)

€ 9,00/pp
………..personen

Verse Kalkoen, opgevuld met een overheerlijke kerstvulling
van truffels, pistachenoten en een vleugje cognac.
Praktisch voorbereid om enkel in de oven te schuiven en te laten
garen!

Gevulde kalkoenfilet met kerstvulling
in speciale braadzak (vanaf 4 pers.)

€ 9,00/pp
………..personen

Dezelfde vulling als bij de kalkoen, maar vanaf een kleiner aantal
personen.

Gevulde parelhoen met kerstvulling (4 pers.)

€ 25,00/stuk
…………personen

Speciaal alternatief voor de gevulde kalkoen, met eveneens een
overheerlijke kerstvulling.
Ook voorbereid in een speciale braadzak om enkel in de oven te
schuiven…… en klaar.

NB. Alle gerechten zijn ovenklaar, enkel op te warmen in een
voorverwarmde oven van 160°C, gedurende 45 min.

Keurslager J. Muylle – Blancefloerlaan 55 – 2050 Antwerpen
Tel: 03 219 01 93

***

E mail: jmuylle@telenet.be

Openingsuren:
Dinsdag tot en met vrijdag: 8.30u– 18u ----

Zaterdag tot 16u

Zondag: 8.30u tot 12.30u - Namiddag gesloten

Uitzonderingen:
Dinsdag 24 december: enkel afhalen bestellingen / uitverkoop TOT 15H
GESLOTEN van woensdag 25 december tot en met 2 januari
Terug open vrijdag 3 januari 2020

Wij wensen onze klanten prettige eindejaarsfeesten en een gezond 2020!
Keurslager J Muylle

Feestfolder Kerst & Nieuwjaar 2019-2020

