
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Appeltje met veenbessen 2,00€/st 

In rode wijn gemarineerd peertje met bosbessen 

2,00€/st 

Winterse gegrilde groenten 2,00€/p  

Kroketten 0,25€/st 

Gratin dauphinois 8,00€/kg 

Truffelpuree met krokante stukjes gedroogde ham 

10,00€/kg 

Gourmet (rund, varken, kalkoenfilet, lamskotelet, 

chipo, gourmetballetjes) (350gr/pers) – €9,00/pers 

Wildgourmet Everzwijnkotelet, hertefilet, 

fazantefilet, hazefilet, eendenborstfilet (350gr/pers) 

– 16€/pers (VANAF 4 PERS) 

Fondue (rund, varken, kalkoen, kip, fondueballetjes) 

(350gr/pers) – €8,00/pers 

BBQ (keuze zie website) 

Groentjes fondue/gourmet/BBQ  (boontjes, 

witloofsla, tomaten, wortelen, coleslaw, 

aardappelsla, stokbrood, 5 koude sausjes) – €6,50/p 

(VANAF 4 PERS) 

Vol-au-vent 11,70€/kg 

Koekje vol-au-vent 0,50€/st 

Bereid rundsstoofvlees 14,85€/kg 

 

Uiteraard ook vers vlees en vers wild te verkrijgen! 

 

Hapjes 

Assortiment van 6 mini videehapjes 5,00€ 

Kippedrumsticks 0,75€/st 

Aperospek  0,70€/st 

 

Voorgerechten 

Kaaskroket 2,00€/st 

Garnaalkroket 3,00€/st 

Duo van wildpaté met uienconfijt en kramiek 

8,50€/p 

Witloofsoep met garnituur 7,00€/l 

Feestelijke tomatencrèmesoep 7,00€/l 

Knolseldercrème met waterkers en snippers 

eendenborst 7,00€/l 

 

Hoofdgerechten 

Hertefilet met winterse gegrilde groentjes, 

wildsausje, 4 kroketjes 18€/p 

Kalkoenfilet met boschampignonssaus, 

witloofstronkje, 4 kroketjes 16€/p 

Wildstoofpotje, gemarineerd peertje met 

bosbessen, 4 kroketjes 16€/p 

 

Bestellen 

Voor Kerst: ten laatste 19/12, af te halen 24/12 tussen 

15u en 17u  

Voor oudjaar: ten laatste 26/12, af te halen 31/12 

tussen 15u en 17u 

Aangepaste openingsuren feestdagen: 

Vrijdag 20/12: 11u – 16u 

Zaterdag 21/12 tot en met maandag 23/12: gesloten 

Dinsdag 24/12: afhalen bestellingen tussen 15u-17u in 

een gezellige kerstsfeer! 

Woensdag 25/12: gesloten 

Donderdag 26/12: 11u-19u 

Vrijdag 27/12: 11u-16u 

Zaterdag 28/12 tot en met maandag 30/12: gesloten 

Dinsdag 31/12: afhalen bestellingen tussen 15u-17u in 

oudejaarsstemming! 

Woensdag 1/1 tot en met dinsdag 7/1: gesloten 

Vanaf woensdag 8/1: terug de gewone openingsuren 

                                                                

Bereidingswijze menu: 

Hapjes: 5 à 10 min in een voorverwarmde oven op 180° 

Soepen: zachtjes opwarmen  

Kroketten: enkele minuten op 180° in de friteuse (niet 

teveel tegelijk in het mandje leggen!) 

Hoofdgerechten: +/- 20-25 minuten in voorverwarmde 

oven op 180° of in de microgolf opwarmen 

 



 

WE 

WENSEN 

JULLIE PRETTIGE 

KERSTDAGEN EN EEN 

GEZOND, GEWELDIG, 

 PLEZANT NIEUW JAAR  

BOORDEVOL GELUK!  

2020 
Tom, Annelies,  

Jef, Lou 

 

 

 

 

 

 

 

Wij streven ernaar om u het beste 
kwaliteitsvlees aan te bieden. Onze troef is ons 

huisbereid gehakt en onze warme bereidingen. 

Om steeds onze verse producten te kunnen 
verwerken en te bereiden, zijn we geopend van 

11u tot 19u van dinsdag tot en met vrijdag, op 

zaterdag van 11u tot 18u. 

Naast vers vlees en bereidingen bieden we het 

ganse jaar door ook barbecues aan, zomer en 
winter, met tal van pakketten, uitgebreid met 

aperitiefhapjes en groentebuffetten. Uiteraard 

kan u ook zelf uw pakket samenstellen. 

Voor warme bereidingen zoals spaghettisaus, 
vol-au-vent, stoofvlees, kalfsblanquette, balletjes 

in tomatensaus,.. kunt u ook bij ons terecht, al 

dan niet vacuüm verpakt, om u gemakkelijk en 

lekker door de week te loodsen! 

 

Smakelijk! 

        

Driekastanjelaarsstraat 53    1850 Grimbergen 
T 02/307 48 10    G 0475/29 82 37 

www.tomdeneve.be    info@tomdeneve.be 
 


