
Keurslager Julien

Lekkere feestideeën



APERO hapjes

11 Fijne mix van huisbereide opwarmbare hapjes  € 18,50 / 12 ST. 
  bevat: vis, grijze garnaaltjes, kaas, ham, champignon

12 Tapas schotel (vanaf 4 pers.)  € 12,50 / PERS. 
  bonte olijvenmix, half gedroogde tomaatjes, ansjovis   
  gemarineerd in look, Manchego kaas, Iberische chorizo,  
  rundspastrami, sweet peppers met verse kaas

Start je feest in stijl

SOEPEN
32 Tomatensuprême met balletjes €    6,00 / L 

33 Witloofroomsoep  €    8,50 / L

34 Kreeftenbisque met een vleugje Cognac € 20,00 / L



VOORGERECHTEN warm

25 Scampi’s in een jus van kreeft (6 st.) € 15,50 / PERS.

26 Gevulde tongrolletjes in een jus van kreeft (2 st.) €  11,50 / PERS.

27 Fazantfilet Fine champagnsesaus + puree € 18,00 / PERS.

28 Parelhoenfilet, druivensaus + puree € 18,00 / PERS.

29 Ambachtelijke kaaskroketten (per 2 st.) €   7,00 / 2 ST.

30 Ambachtelijke grijze garnaalkroketten (per 2 st.) € 12,00 / 2 ST.

31 Duo grijze garnaal- en kaaskroket  €   9,50 / 2 ST.

VOORGERECHTEN koud

20 Tomaat-grijze garnaal € 15,50 / PERS.

21 Assortiment wildpastei en bijhorende konfijten € 16,50 / PERS.

22 Rundcarpaccio, olijfolie, zwarte peper, rucola en parmezaan € 17,50 / PERS.

23 Vitello tonnato (kalf) € 19,50 / PERS.

24 ½ Kreeft Belle Vue met garnituur     DAGPRIJS

Of laat je verleiden 
door een lekker warm 
voorgerecht

Geniet van een  
heerlijk voorgerecht uit  
ons koud assortiment



GARNITUREN EN SAUSEN

48 Ovenappeltje met veenbessen €  3,50 / ST.

49 Peertje in rode wijnsaus €   1,70 / ST.

50 Bospaddenstoelensaus € 11,00 / L

51  Jagerssaus € 11,00 / L

52 Roomsaus met muskaatdruifjes € 11,00 / L

53 Fine champagnesaus € 11,00 / L

Laat je inspireren 
door onze feestelijke 

gerechten

Vis
35 Scampi’s in een jus van kreeft (10 st.) tagliatelle € 25,00 / PERS. 

36 Gevulde tongrolletjes in een jus van kreeft (4 st.) puree € 22,00 / PERS.

37 Kabeljauwhaasje Ostendaise saus, puree € 23,00 / PERS.

Wild en gevogelte
38 Gevulde kalkoensneden € 23,00 / PERS.   
  met bospaddenstoelensaus, groentjes, amandelkroketjes

39 Fazantenfilet in fine champagnesaus € 25,00 / PERS.   
  met appeltjes, veenbessen, min witloof, spruitjes, knolselderpuree

40 Hertenkalffilet, jagerssaus, knolselderpuree, spruitjes, mini witloof € 28,00 / PERS.

Stoofpotjes en specialiteiten 
41 Everzwijnstoofpotje, zilveruitje, champignons, spek € 41,00 / KG

42 Hertenstoofpotje, veenbessen € 46,00 / KG

HOOFDGERECHTEN AARDAPPELGERECHTEN
43 Aardappelpuree € 10,45 / KG

44 Knolselderpuree € 13,50 / KG

45 Aardappelgratin € 14,70 / KG

46 Aardappelkrokketten (20 st.) € 10,00 / 20 ST.

47 Amandelkroketten (20 st.) €  11,00 / 20 ST.

9 Rauwe gevulde kalkoen (vanaf 3,5 kg, rauw gewogen) € 23,50 / KG   
  opgevuld met kalkoengehakt, pistachenoten, truffel en een vleug Cognac

10 Rauwe gevulde kalkoenroulade (vanaf 1,8 kg, rauw gewogen) € 29,50 / KG   
  opgevuld met kalkoengehakt, pistachenoten, truffel en een vleug Cognac

GEVULDE KALKOEN



MENU’S

Feestmenu
€ 45,00 / PERS.

Voorgerecht

 › Tomaat-grijze garnaal, gerookte zalm, zure room

 › Scampi’s jus van kreeftenroom, groentebrunoise, tagliatelle
Soepje

 › Witloofroomsoep

 › Kreeftenbisque met een vleugje cognac

Hoofdgerecht

 › Gevulde kalkoensneden, bospadenstoelensaus, mini witloof, spruitjes, 
knolselderpuree, amandelkroketjes

 › Filet van fazant, appel-veenbes, mini witloof, spruitjes, knolselderpuree,  
Fine champagne sausParelhoenfilet met garnituur en aardappelgratin

 › Kabeljauwhaasje, Ostendaise saus, puree

 › Hertenkalffilet, jagerssaus, knolselderpuree, spruitjes, mini witloof

Dessert

 › Javanais, Engelse saus

 › Frambozen bavarois, coulis van fruit

Stel zelf je menu samen: kies 1 voorgerecht, 1 soepje, 1 hoofdgerecht en 
1 dessert

speciaal voor jou geselecteerd

Menu kids
€ 15,00 / PERS.

 › Tomatensoepje met balletjes

 › Koninginnenhapje met aardappelkroketjes

 › Chocolademousse

VERRASSINGSBROOD
Verrassingsbrood basis         €  90,00 / ST. 
 60 stuks verzorgde mini sandwiches, belegd met: king krab- 
 salade, tonijnsalade, kaas-ham, kip curry, onze préparé, kipfilet, …

Verrassingsbrood deluxe  € 110,00 / ST. 
 60 stuks verzorgde mini sandwiches, belegd met rivierkreeften- 
 salade, gerookte zalm-tzatziki, tartaar van de chef, Italiaanse tartaar,  
 Parmaham, …
 › Onze verrassingsbroden zijn gans het jaar door beschikbaar voor  
particulieren en bedrijven. Minstens 72 uur op voorhand bestellen. 

 › De sandwiches kunnen op mooie schotels gepresenteerd worden. 

1 Fondue (± 400 g) €  17,00 / PERS.  
  Mooi versierde schotel kwaliteitsvlees met o.a. kalfs-, varkens-,      
  kalkoenblokjes, fondueballetjes, spekrolletjes en rundsblokjes      
  “Belgian Bleu” 
2 Gourmet (± 400 g) € 19,00 / PERS.  
  Uitgebreid assortiment rund-, kalfs- en varkensvlees, lamskotelet,     
  mini hamburger, mini schnitzel, mini blinde vink, worstje en pensje
3 Stone grill (± 400 g) € 18,00 / PERS.  
  Mooie selectie van chateaubriand, varkensmedaillon, kalfsoester     
  “Pepperoni”, gemarineerd kalkoenlapje, Deli brochette, kippen-     
 burger, gekruid worstje en lamskotelet
4 Luxe stone grill (± 400 g) € 21,00 / PERS.  
  Prachtig opgestelde schotel met everzwijnfilet, eendenfilet,      
  hertenkalftournedos, gevogelteworstje en -burger, gemarineerd     
  kalkoenlapje, mignonette van pata negra, lamskoteletje, rundssteak
5 Teppanyaki (± 400 g) € 20,00 / PERS.  
  Kleine spiesjes met gemarineerde scampi’s, gemarineerd zalm-     
  haasje, kalfslapje kruidenboter, tournedos, varkensmedaillon      
  Duroc d’Olives en lamskoteletje rozemarijn

Aanvulling bij de schotels
6 Salad bar (vanaf 2 pers.) €    9,50 / PERS.  
  Verzorgd assortiment van farmersla, pastasalade, aardappelsla,      
  komkommer, tomaatjes, rode bietjes, fijne boontjes, worteltjes      
  en 3 sausjes (mayonaise, cocktail, bieslookvinaigrette)

FONDUE • GOURMET • GRILL
vanaf 2 personen

Sfeer en gezelligheid 
aan tafel



13 Surf en turf buffet € 34,00 / PERS. 
  Zeer verzorgde schotels opgemaakt met zalm Belle Vue, tomaat-tonijn-grijze    
  garnaal, fijne visterrine, sneetjes wildpastei met konfijt, Parma ham, Pastrami en    
  Italiaanse venkelsalami, mooi assortiment rauwe groentjes en 3 huisgemaakte    
  sausjes (cocktail, mayonaise en bieslookvinaigrette)

14 Only fish buffet  € 36,00 / PERS. 
  Zeer verzorgde schotels opgemaakt met zalm Belle Vue, huis gemarineerde    
  zalmreepjes, tomaat met grijze garnaal, fijne visterrine en rivierkreeftjes, mooi    
  assortiment rauwe groentjes en 3 huisgemaakte sausjes (cocktail, mayonaise en    
  bieslookvinaigrette)

KOUDE BUFFETTEN
15 Kaasschotel hoofdgerecht (± 300 g / pers.)  €  19,00 / PERS. 
  Mooi evenwichtig assortiment van binnen- en buitenlandse kazen vergezeld    
  van vers fruit, gedroogde vruchten en diverse noten

16 Luxe kaasschotel hoofdgerecht (± 350 g / pers.)  € 23,50 / PERS. 
  Mooi evenwichtig assortiment van binnen- en buitenlandse kazen vergezeld    
  van vers fruit, gedroogde vruchten en diverse noten, verrijkt met een mooi     
  tapas assortiment

17 Kaasschotel nagerecht (± 180 g / pers.) €  14,00 / PERS. 
  Mooi evenwichtig assortiment van binnen- en buitenlandse kazen vergezeld    
  van vers fruit, gedroogde vruchten en diverse noten

18 Raclette schotel (± 350 g / pers.) €  21,00 / PERS. 
  Zwitserse en Franse raclette kazen,  Italiaanse pancetta, pur porc salami,     
  Zwarte woudham, gedroogde ham uit Parma vergezeld van zilveruitjes,     
  augurkjes, groentestaafjes en krielaardappeltjes

19 Fijne vleeswaren schotel (± 350 g / pers.)  €  15,00 / PERS. 
  Ruim assortiment verzorgde vleeswaren en salades zoals diverse gedroogde    
  ham, beenham, diverse salami, rosbief, rundsfilet, Pastrami, Italiaanse tartaar,    
  beenhamsalade, …

KAAS- EN VLEESSCHOTELS
vanaf 2 personen

vanaf 2 personen

 › U had graag besteld? 
 - voor Kerstmis: ten laatste bestellen op maandag 19 december   
 - voor eindejaar: ten laatste bestellen op maandag 26 december 

 › Afhalen op 24 en 31 december van 8u00 tot 16u00

 › De winkel zal gesloten zijn van 1 tot en met 5 januari 2023.   
Vanaf vrijdag 6 januari zijn wij terug paraat om u te bedienen.

 › U kan deze folder ook online consulteren op www.slagerij-julien.be

U wenst iemand écht te verrassen?
Of u wil graag iemand een origineel, leuk en nuttig cadeau geven? 

Dan zijn er onze Keurslagers cadeaubonnen, mooie verpakt in een doosje! 
U kiest zelf het bedrag dat we invullen, vanaf € 10.



KEURSLAGER JULIEN

KASTEELSTRAAT 30

1700 DILBEEK

Tel. 02 569 20 52

slagerij.julien@gmail.com

Prijzen onder voorbehoud
Door de aanhoudende onzekerheid van de grondstof- en energieprijzen  

kunnen de vermelde prijzen wijzigen.

www.slagerij-julien.be


