Gourmet
10,90 €/pers
Biefstuk, kalkoenfilet, kaasworstje, kipsaté, varkenshaasje,
hamburger, lamskotelet
Kidsgourmet			
Hamburger, chipolataworstje, kalkoenfilet

3,50 €/pers

Gourmet special			
13,90 €/pers
Gemarineerde kalkoenfilet, lamskotelet, botersteak,
varkenshaasje, kipsaté, scampi-brochetje, zalmhaasje
Fondue (350 g/pers)		
Runds- en varkensvlees, kalkoenfilet,
gekruide bolletjes en spekrolletjes

Slagerij De Smedt
Leurshoek 2
9120 Beveren
Tel: 03 775 71 41

9,00 €/pers

Kidsfondue			
4.00 €/pers
Kalkoenfilet, gekruide bolletjes, chipolata en spekrolletjes
Fondue special (350 g/pers)
11,00 €/pers
Gemarineerd runds-, varkensvlees en kalkoenfilet,
gekruide bolletjes, spekrolletjes en scampi’s
Portie gekruide bolletjes (15 st)
Portie spekrolletjes (15 st)		

3.00 €/portie
3.00 €/portie

BIJGERECHTEN
Groenten, aardappelen, pasta
Groentebuffet			
5.50 €/pers
Geraspte wortelen, seldersalade, bbq-slaatje,
komkommer, tomaten, aardappelsalade, BBQ-pasta,
slamix
Geraspte wortelen		
9.00 € / kg
BBQ-slaatje			
11.95 € / kg
Frisse groentensalade		
11.95 € / kg
Aardappelsalade			
Ovengebakken krielpatatjes
Pastasalade 			
BBQ-pasta			

7.80 € / kg
8.00 € / kg
13.60 € / kg
11.40 € / kg

Sauzen
Koud		
8.20 € / kg
Cocktail-, look-, tartaar-, curry-,en provencaalse saus
Warm		
12.00 € / kg
Champignon-, peper- en bearnaisesaus

Gelieve er rekening mee te houden dat
niet altijd alle BBQ-specialiteiten in voorraad
zijn. Wij proberen steeds een alternatief te
voorzien.
Onze folder is nooit volledig. Ons assortiment
vernieuwt voortdurend en wordt regelmatig
uitgebreid met nieuwe producten.
Check regelmatig onze website voor extra
suggesties en nieuwigheden!!
WWW.SLAGERIJDESMEDT.BE

Zomersuggesties
SLAGERIJ DE SMEDT

APERITIEF EN TAPA’S
Aperitiefpakketje (vanaf 4 pers)
Buffalochicken wing, grillertje, mini kipsaté,
mini scampi-brochetje

5.00 €/pers

Tapasschotel (4 à 6 pers)
48,00 €/schotel
Mix van koude en warme hapjes: gebakken scampi,
olijven, zongedroogde tomaten, Italiaanse kruidenham,
kaasblokjes, parmasalami, italiaans gebraad,
bruschetta’s, grillworst, kippenspiesje, focacciabrood met
tapenade
Aperitiefplankje van het huis* (4 à 5 pers) 12,80 €/schotel
Aperitiefplankje met huisbereide chacuteriesoorten: filet
van den Bart, italiaans gebraad, ovengebakken spek en
huisgerookte zalm

BBQ-SPECIALITEITEN
Varken
Provencaalse kotelet
Oosters varkenshaasje
NIEUW!! Texas spare ribs
Spare ribs (voorgegaard)
Franse ribgrillade (voorgegaard)
Vers gekruide spare ribs
Gekruid vers BBQ-spek
Spaans Duroc varkensrug
Runds
Botersteak
Entrecote (natuur of gemarineerd)
Cote a l’os
(met been,natuur of gemarineerd)		
Dunne lendespiesje
Agnus beef (Ierse entrecote)
Onglet/binnenspier
Gevogelte
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde kippenbout (voorgegaard)
Kippenrolletje met groenten (voorgegaard)
BBQ-kipspiesje		
Kalkoenhaasje
Kip Napoli
(Kipfilet met mozarella, pancetta en rucola)
Buffalo Chicken wings
(3 gekruide kippenboutjes op een stokje)

11.70 € / kg
19.00 € / kg
14.25 € / kg
14.25 € / kg
13.25 € / kg
12.35 € / kg
13.00 € / kg
28.50 € / kg
20.10 € / kg
22.50 € / kg
19.95 € / kg
20.10 € / kg
29.80 € / kg
16.80 € / kg

14.40 € / kg
1.30 € / st
2.70 € / st
14.40 € / kg
14.40 € / kg
15.20 € / kg
12.20 € / kg

Lams
Lamsfilet (natuur of gemarineerd)
Lamskroon (natuur of gemarineerd)
Gemarineerde lamskotelet

39.50 € / kg
41.10 € / kg
2.35 € / st

Worsten en hamburgers
BBQ-worst			
BBQ-worst met tuinkruiden		
Zwitserse BBQ-worst		
Chipolata met spek		
Merguez				

1.55 € / st
1.65 € / st
1.60 € / st
13.50 € / kg
13.50 € / kg

Hamburger			
Spekburger			
Zuiderse kalfsburger		
BBQ-burger			
Kipburgerspiesje			
Kidsduo
(mini hamburger en chipolata op stokje)
Saté’s en brochetten
Gemarineerde saté
Chinese kalkoensaté
Gemarineerde kalkoenbrochet
Gemarineerde lamsbrochet
Rundsbrochet
(natuur of gemarineerd)
NIEUW!! Kalfsbrochet		
Brochet v.d. chef
(kalkoen, chipolata)		
Mixed grill
(rund, varken, kalkoen, chipolata)
Kippenballetjesspiesje		

12.50 € / kg
12.90 € / kg
14.00 € / kg
13.00 € / kg
13.80 € / kg
1.70 € / st

13.90 € / kg
14.80 € / kg
14.80 € / kg
39.00 € / kg
17.00 € / kg
28.00 € / kg
15.20 € / kg
16.80 € / kg
1.70 € / st

Vis
Zalmfilet in papillot		
Scampibrochette (4 st)		
Zalmspiesje			

4.60 € / st
4.60 € / st
24.50 € / kg

Vegetarisch
Vegetarische burger		
Vegetarische worst		

4.20 € / st
2.60 € / st

Degustatie-BBQ (vanaf 4 pers)

13.50 € / pakket
De stukken van de degustatie-bbq zijn iets kleiner en
kunnen zowel buiten op de bbq als binnen op de
tafelgrillplaat gebakken worden.
Oosters varkenshaasje		
Grillertje		
Botersteakje			
Lamskotelet
Kipburgerspiesje			
Scampibrochetje

BUFFETTEN
Koud buffet (vanaf 6 pers)

25.00 € / pers

Mootje gepocheerde zalm met gerookte zalm
Glaasje garnaalcocktail
Verse asperges met huisbereide ham in vinaigrette
Kip carpaccio
Gedroogde ham met meloen
Stukje ovengebakken kipfilet met gevuld eitje
Rundsgebraad
Assortiment koude groentjes met aardappelsalade
2 koude sausjes

Italiaans buffet (vanaf 6 pers)
Koude gerechten
Kipcarpaccio
Huisgerookte zalm met garnituur
Italiaanse gedroogde ham met meloen
Tomaat-mozarella met pesto-dressing
Rundscarpaccio
2 soorten Pastasalade
3 mini-pistolets per persoon
Warme gerechten
Scampi diabolique met hoevenoedels
Lasagne maison

26.80 € / pers

