
Nieuwstadstraat 3 - 3960 Bree 

Tel: 089/46 52 40 

E-mail: bestellingen@slagerij-vandeursen.be 
 

Kant-en-klaar gerechten 
 

U vindt een uitgebreide lijst aan kant-en-klaar gerechten. 

Onze gerechten worden dagelijks vers gemaakt.  

Warme gerechten zijn kant en klaar bereid. U dient ze thuis 

enkel nog op te warmen. 

Verse charcuterie en vleeswaren, kazen, salades en 

conserven kan u uiteraard steeds bestellen en toevoegen 

aan uw bestelling kant-en-klaar gerechten.  

 

Bestellen kan telefonisch of via mail. Geef zeker door 

wanneer u uw bestelling wenst af te halen. U kan uw 

bestelling vlot afhalen aan de slagerij of uw bestelling 

gratis aan huis laten leveren.  

 

Indien u nog andere wensen heeft en/of vragen m.b.t. 

allergenen, contacteer ons gerust. Wij maken uw 

bestelling graag op maat. 

 

Smakelijk! 

 



Soepen (1 liter)  
 

Kippenbouillon met groenten € 3,90/st 

Gemixte groentesoep € 3,90/st 

Aspergeroomsoep € 4,50/st 

Witte bonensoep € 4,50/st 

Tomatensoep met balletjes € 4,50/st 

Goulashsoep € 4,50/st 

Soepballetjes (±260gr) € 11,50/kg 

 

Gebakken vlees 

 

Gebakken spek € 21,50/kg 

Gebakken kippen(onder)boutjes € 9,90/kg 

Gebakken spareribs € 24,50/kg 

Gebakken boulet (plat) € 1,15/kg 

Gefrituurde boulet (rond) € 1,50/kg 

 

Vleesgerechten 

 

Videevulling (±500gr) € 14,95/kg 

Videekoekje € 0,85/st 

Spaghettisaus (±500gr) € 11,95/kg 

Goulash (±500gr) € 15,50/kg 

Rundsstoofvlees met tafelbier (±500gr) € 15,25/kg 

Balletjes in tomatensaus € 14,95/kg 

Kipstoofvlees € 16,50/kg 

Kip zoetzuur € 21,50/kg 

Kip Tikka Massala € 23,95/kg 

Babi Pangang € 19,29/kg 

Kalfsblanquette € 19,90/kg 

  



Vis  

 

Rolmops (per 2st) € 6,20/st 

Haring roomsaus € 3,50/st 

Haringfilet in yoghurtsaus € 6,10/st 

 

Aardappelgerechten (±250gr/pers) 
 

Stamppot (spinazie - snijboon - wortel)  € 6,50/kg 

Aardappelpuree € 5,50/kg 

Aardappelgratin € 7,50/kg 

Aardappelsalade € 9,80/kg 

Verse kroketten € 0,35/st 

Krieltjes in een zachte curryolie € 12,65/kg 

 

Pasta’s  
 

Lasagne € 13,50/kg 

Spaghetti Bolognaise € 12,50/kg 

Maccaroni hesp-kaas € 12,50/kg 

Maccaroni hesp-kaas-spinazie € 12,50/kg 

Bami € 12,50/kg 

Griekse pasta € 12,50/kg 

Pastasalade (tomaat - mozarella)  € 12,50/kg 

 

Allerlei 

 

Pizza Prosciutto € 4,25/st 

Witloofgratin € 15,60/kg 

Nasi €12,50/kg 

Verse loempia € 4,25/st 

Kaasrolletje € 3,50/st 

Worstenbroodje groot € 2,30/st 

Worstenbroodje mini € 1,65/st 

Pannenkoek € 0,60/st 
 

_________________ 


