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Slagerij “De Clippel” gestart in 1960 in Berchem
verhuisd naar Deurne uitgebreid met
zelfbereide charcuterie en fijne salades
seizoenszaak in Middelkerke ( bij Casino )
Restaurant “De Kleine Keizer” te Deurne
Restaurant “Waterputteke” Hingene
Restaurant “Sinte Margriet” Hingene
Slagerij “De Clippel” in U-Best, Boomstraat Bornem
Vernieuwde slagerij met een grote keuze aan
vers vlees, kaas, charcuterie, salades en bereide gerechten
“40 jaar” in Bornem

Deze folder blijft
het ganse jaar geldig
en vervangt alle vorige
aanbiedingen en prijzen.
Keuze van de chef mogelijk.
Marktgebonden zijn
prijsschommelingen
mogelijk.

Nieuwe créaties - Lekkere klassiekers
De Clippel Bornem
Boomstraat 12
2880 Bornem
03 889 73 93

openingsuren
ma - vr 8u30
13u30
zaterdag 9u00
wo & zo		

- 12u30
- 18u00
- 17u00
gesloten

slagerij@slagerijdeclippel.be
www.slagerijdeclippel.be

De Clippel Kalken
Kalkendorp 37
9270 Kalken
09 367 54 46
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FEESTGOURMET - TEPPANYAKI

p.p 13,50 euro

GOURMET DE LUXE

p.p 17,95 euro

FONDUE

p.p. 13,95 euro

verkrijgbaar vanaf 2 personen
gemarineerd biefstukje met hofmeesterboter - gemarineerde kippenfilet - kalfsoestertje - kalfsburgertje - mini cordon bleu - worstjes licht gekruid - mini schnitzel
- spekjes - lamskoteletjes met rozemarijn - eitje met spekjes
gepresenteerd op schotel met 3 bijpassende sausjes

verkrijgbaar vanaf 2 personen
IDEM FEESTGOURMET + gekruide scampi - gemarineerde scampi - reuzegarnalen - visgyros
gepresenteerd op schotel met 3 bijpassende sausjes

verkrijgbaar vanaf 2 personen
assortiment verse vlees soorten van de chef
gepresenteerd op schotel met 3 bijpassende sausjes

KINDERGOURMET OF FONDUE

p.k. 8,00 euro

verkrijgbaar vanaf 2 kinderen
Assortiment gehaktballetjes - worstjes - kippensteak - kalkoenschnitzeltje - kippenboutje - kalkoenhaasje

PRIJZEN VAN FONDUE EN GOURMET SCHOTELS ZIJN BEREKEND OP DE SOORTEN VLEES OF VIS. VERANDERINGEN WORDEN AANGEREKEND.

WIJ BIEDEN U AAN IN ONZE VERSAFDELING:
Rundsvlees van hoge kwaliteit
Uitzonderlijk kalfsvlees
Varken, ook het varkenskroontje van echt Duroc varken
Lam echt het fijnste
Alles van Gevogelte, Konijn en Wild
VERS TE VERKRIJGEN OP BESTELLING:
Kalkoen, eend, parelhoen en kwartel

TOPPER
ONZE WOK
gemarineerd kippevlees
gemarineerd rundsvlees
wokgroenten

Bij elk fijn gerecht hoort een goede wijn.
Vraag naar onze keuze
van Franse, Spaanse en Italiaanse wijnen.

15,80 euro per kg
18,50 euro per kg
8,95 euro per kg

AL ONZE BUFFETTEN ZIJN VANAF MINIMUM 8 PERSONEN
BEHALVE TAPAS- EN VLEESSCHOTEL KAN VANAF 6 PERSONEN, KAAS- EN CHARCUTERIESCHOTEL KAN VANAF 4 PERSONEN

TAPASSCHOTEL (6 personen)

p.p. 19,75 euro

Deze schotel bestaat uit een assortiment italiaanse en spaanse hapjes
met o.a. albondigas - ansjovis - haringhapjes met dille - italiaanse ham met grissinistokjes - italiaanse salami - manchego kaasblokjes mozzarella spiesjes - zongedroogde tomaatjes - pancetta - scampi in lookolie - scampi van de chef - spaanse mosseltjes - kippenboutjes met
lookboter - verschillende soorten olijven - gekruide aperoballetjes - sardientjes - tapenade
3 broodjes en boter inbegrepen

KOUD VLEESBUFFET (6 personen)

p.p. 18,20 euro

met o.a. gebakken varkensgebraad - rauwe ham met meloen - pepersalami - Kippenwit - gekookte ham met asperges - trio van pastei - trio
van huisgemaakte salades en 3 stukken kaas
aangevuld met groentenbuffet: aardappelsalade - 3 bijpassende koude sausjes
3 broodjes en boter inbegrepen

GEMENGD KOUD BUFFET (vanaf 8 personen) - onder voorbehoud door Corona

p.p. 31,25 euro

Ons koud vleesbuffet aangevuld met o.a. gerookte forelfilets - gepocheerde zalmfilet - gerookte zalm - gerookte heilbot - tomaat met grijze garnalen
- eitje gevuld met krab - gebakken gamba
aangevuld met groentenbuffet: aardappelsalade - 3 bijpassende sausjes
3 broodjes en boter inbegrepen

FEESTELIJK VISBUFFET (vanaf 8 personen) - onder voorbehoud door Corona

p.p. 33,50 euro

Gerookte forelfilets - gepocheerde zalmfilet - gerookte zalm - gerookte heilbot - tomaat met grijze garnalen - eitje gevuld met krab
- gebakken gamba - perzik gevuld met tonijn - tongrolletjes - haringhapje - rivierkreeftensalade en scampi's in lookolie
aangevuld met groentenbuffet en aardappelsalade - 3 bijpassende sausjes
3 broodjes en boter inbegrepen

KAASSCHOTEL “DE LUXE" vanaf 4 personen
worden met zorg samengesteld en afgewerkt met vers en gedroogd fruit en notenmix

hoofdschotel ± 350g p.p. 14,50 euro
dessert p.p. 10,00 euro

CHARCUTERIESCHOTEL “DE LUXE"

vanaf 4 personen
p.p. 15,80 euro
met o.a. gesneden rosbief - ambachtelijke ham - gerookte ham van het huis - seizoenspaté met konfijt - italiaanse ham met
meloenparels - italiaanse salami - kipfilet natuur - ambachtelijk gerookte kalkoen - filet de sax - enz…
2 keuzen van kaas - 3 soorten salades - garnituur van fruit en mini tomaatjes

Om het nog aangenamer te maken
GROENTENBUFFET

p.p. 4,95 euro

min 2 personen - apart te verkrijgen
gemengde sla - geraspte worteltjes en selder - gemengde bloemkoolroosjes - tomaat
verse groene boontjes met garnituur van fijn gesneden ui - aardappelsla

KOUDE AARDAPPELSLA
GEBAKKEN KRIELAARDAPPELTJES MET ROZEMARIJN
KROKETTEN EN AMANDELKROKETTEN

ZIE AARDAPPELEN IN FOLDER

slagerij - traiteur - kaas

Feestfolder
2020-2021

AL ONZE GERECHTEN ZIJN VOOR AFNAME MINIMUM 2 PERSONEN

APERO KOUD verpakt doosje van 4 mousses

7,50 euro

2 potjes met mousse van breydelham
2 potjes met mousse van gerookte zalm
Trio van apero glaasjes (3)

APERO WARM

Mini schelpjes (vis)
Mini schelpjes coquilles Saint-Jacques
Mini-warme hapjes gemengd

SOEPEN

Tomatenroomsoep met balletjes
Pompoensoepje met breugelham
Boschampignonroomsoepje
Witloofsoepje met gerookte zalm en garnaaltjes
Kreeftenroomsoep met stukjes kreeft
Oostendse vissoep

KOUDE VOORGERECHTEN

Fijnproeversbord met trio van gerookte vis en garnituur
Gerookte zalm -1ste kwaliteit - met garnituur
Rundercarpaccio op wijze van de chef
Trio van paté met garnituur
Gekookte halve kreeft "Belle-Vue"

WARME VOORGERECHTEN

7,50 euro

1,35 euro/stuk
1,75 euro/stuk
12,50 euro/12 stuks
0,95 euro/stuk

3,95 euro/L
4,00 euro/L
4,95 euro/L
6,95 euro/L
9,95 euro/L
9,95 euro/L

9,95 euro/p.p.
11,00 euro/p.p.
11,00 euro/p.p.
9,50 euro/p.p.
dagprijs

Verse kaaskroketten
|
Wildkroketten
| ----- Ambachtelijk
Verse garnaalkroketten |
Scampi van de chef (6)

1,95 euro/stuk
2,25 euro/stuk
3,40 euro/stuk
11,50 euro/portie

Scampi pannetje met rijst en groentjes (glutenvrij)

11,50 euro/portie

Visgratin met fijne saus, gegarneerd met garnaaltjes, puree en krokantje
Sint-Jacobsschelp
Prestige met wittewijnsaus en garnaal (schelp) (glutenvrij)

13,00 euro/portie

Halve kreeft bereid met fijne groentjes en heerlijke saus

12,95 euro (190g)
dagprijs
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HOOFDGERECHTEN
AL ONZE GERECHTEN ZIJN VOOR AFNAME MINIMUM 2 PERSONEN

VISGERECHTEN

Gebakken zalmfilet met fijne groentjes en een sausje met garnituur van roze garnaal
Normandische tongrolletjes met garnaaltjes in heerlijke saus
Visgratin met zalm, kabeljauw, tongrolletje, garnituur van fijne groentjes, garnaaltjes
Scampi met garnituur van groentjes, tuinkruiden en zacht romig sausje (10)
Kreeft op wijze van de chef

16,80 euro/p.p.
19,25 euro/p.p.
17,50 euro/p.p.
17,00 euro/p.p.
dagprijs

Bij onze visgerechten zijn kroketten of puree inbegrepen.

VLEESGERECHTEN

Ardeens varkenshaasje, gevuld met kruidenkaas en in romig champignonsausje
Kalkoengebraad met rozepepersaus
Parelhoenfilet met druivensausje
Mechelse koekoek "fine champagne" vleugje cognac en stukjes jonagold
Lamsfilet met tuinkruiden op wijze van de chef

16,95 euro/p.p.
16,85 euro/p.p.
17,25 euro/p.p.
17,60 euro/p.p.
19,95 euro/p.p.

Bij al onze vleesgerechten een groentenkrans en kroketten.

WILD (verkrijgbaar tot 15 januari)
Hertenfilets (Grand Veneur)
Stoofpotje van hert

19,50 euro/p.p.
17,95 euro/p.p.

Bij onze wildgerechten een groentenkrans of appeltjes met veenbessen
en keuze tussen kroketten - amandelkroketten.

AARDAPPELTIPS

kroketten - amandelkroketten - gratinaardappelen - puree - gebakken krieltjes met rozemarijn - koude
aardappelsalade

ONZE BIJGERECHTEN, VOORAL VAN GROENTEN,
ZIJN STEEDS TE VERKRIJGEN IN ONZE SCHEPTOOG
ONZE WARME GROENTENKRANS BESTAAT UIT

witloof - zoete worteltjes - kerstomaatjes - boontjes met spek - bloemkoolroosjes

EXTRA GROENTENKRANS
KOUDE SAUSJES

tartaar - mayonaise - looksaus - curry - cocktail - andalouse

WARME SAUSJES

pepersaus - béarnaisesaus - provençaalsesaus - champignonsaus - druivensaus

p.p 5,50 euro

4,10 euro/kg
8,95 euro/kg
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Chateau d'Origny

Werner en Melinda
De Clippel verwachten U!
voor nuttige tips en links
www.chateaudorigny.com
chambre et table d'hôtes

NAGERECHTJES

onze desserten worden
mooi gepresenteerd in een glaasje
of aangepaste feestverpakking
Rijstpap met krieken
Tiramisu met speculoos
Chocolademousse
Mousse van speculoos
Kaasschotel dessert (2 personen)
Trio van dessertglaasjes
Chocolademousse zwarte woud glas

4,00 euro/p.p.
4,25 euro/p.p.
3,50 euro/p.p.
4,10 euro/p.p.
10,00 euro/p.p.
6,95 euro/p.p.
5,50 euro/p.p.

Onze gerechten zijn steeds volgens het seizoen te verkrijgen. Prijzen kunnen schommelen volgens het marktaanbod.
U ontvangt in de winkel een bestelbon met nummer voor afhaling. Voor een vlotte werking en om misverstanden te vermijden nemen wij
tijdens de feestdagen GEEN telefonische bestellingen op.
Bij de bestelling van menus en feestgerechten rekenen wij u een voorschot aan van 25 euro. Bij porseleinen verpakking wordt een waarborg
van 2,5 euro per stuk gevraagd. Deze wordt nadien terugbetaald. Bij afhalen van gerechten op spiegels of boomstam wordt 30 euro waarborg
aangerekend. Deze wordt nadien terugbetaald. Terugbrengen na 2 dagen of volgens afspraak.
Onze menu's en onze gerechten worden vers en met zorg samengesteld en klaargemaakt, om u aan de meest voordelige prijs een variatie van
smaken aan te bieden. Daarvan getuigen reeds onze vele klanten. De menu's kunnen weliswaar NIET onderling gecombineerd worden.

Onze website: www.slagerijdeclippel.be

SUGGESTIE VAN MENU min 2 personen
MENU 1
21,50 euro/p.p.
Koninginnenhapje
Tomatenroomsoep met balletjes
Kalkoenfilet met champignonsaus, warme groenten en kroketten
Chocomousse

MENU 2

29,50 euro/p.p.
Boschampignonsoepje met kruidenkaas en snippers gerookte zalm
Gratin van Sint-Jacobsvruchten en gambas (stenen potje)
Ardeens varkenshaasje in een romig Tierenteyn-sausje, seizoensgroenten en
aardappelgratin
Tiramisu surprise

MENU 3

29,90 euro/p.p.
Pompoenroomsoepje met snippers Breydelham
Scampi pannetje, romig tomatensausje met witte wijn, op een bedje van rijst en groentjes
Mechelse koekkoek 'fine champagne' vleugje cognac en jonagold appelstukjes
seizoensgroenten en kroketten
Trio van desserts

KINDERMENU

Tomatensoep met balletjes
Koninginnehapje
Chocomousse

10,50 euro/p.p.

MENU'S

Het hele jaar door te verkrijgen op bestelling
aangepast aan het seizoen,

De menu's kunnen niet gecombineerd worden
en kunnen pas besteld worden
vanaf minimum 2 personen.

Ons feestmenu
33,95 euro/p.p.

Witloofsoepje met gerookte zalm en garnaaltjes
Sint-Jacobsschelp Royale (schelp) met witte wijnsaus en gamba
Filet van hertekalf "Grand veneur"
- zoete garnituur en amandelkroketjes
Sylvester Sabayon
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OPENINGSUREN FEESTDAGEN
KERSTPERIODE

NIEUWJAARSPERIODE

Maandag 21 dec 2020
Dinsdag 22 dec 2020
Woensdag 23 dec 2020
Donderdag 24 dec 2020
Vrijdag 25 dec 2020
Zaterdag 26 dec 2020
Zondag 27 dec 2020

8u30 tot 12u30 - 13u30 tot 18u
8u30 tot 12u30 - 13u30 tot 18u
GESLOTEN
9u tot 15u doorlopend
AFHALEN TOT 16U STIPT
KERSTDAG GESLOTEN
(afhalen bestellingen tussen 11u - 12u30)
9u tot 13u
GESLOTEN

Maandag 28 dec 2020
Dinsdag 29 dec 2020
Woensdag 30 dec 2020
Donderdag 31 dec 2020
Vrijdag 1 jan 2021
Zaterdag 2 jan 2021
Zondag 3 jan 2021

8u30 tot 12u30 - 13u30 tot 18u
8u30 tot 12u30 - 13u30 tot 18u
GESLOTEN
9u tot 15u doorlopend
AFHALEN TOT 16U STIPT
NIEUWJAAR GESLOTEN
(afhalen bestellingen tussen 11u - 12u30)
9u tot 13u
GESLOTEN

Bestelling voor Kerstavond of-dag kunnen uiterlijk besteld worden tot en met zaterdag 19 dec 2020 vóór 17u
Bestellingen voor Oudejaarsavond of Nieuwjaarsdag kunnen tot en met zaterdag 26 dec 2020 vóór 17u
NA DEZE DATA WORDEN GÉÉN BESTELLINGEN MEER AANGENOMEN.
BESTELLINGEN VOOR DE FEESTDAGEN ENKEL IN DE WINKEL (NIET TELEFONISCH). DANK U.
Wegens Corona mogen geen punten gegeven of geruild worden. Uw ticket wordt steeds afgestempeld en kan geruild worden op dezelfde basis
als uw punten. Er worden geen tickets afgestempeld of geruild tussen 12 dec 2020 en 4 januari 2021
Deze prijslijst vervangt alle vorige, prijsstijgingen zijn mogelijk.
De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend, zij dienen enkel als illustratie.
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De Clippel Bornem
Boomstraat 12
2880 Bornem
03 889 73 93

De Clippel Kalken
Kalkendorp 37
9270 Kalken
09 367 54 46

slagerij@slagerijdeclippel.be
www.slagerijdeclippel.be

openingsuren
ma - vr 8u30 - 12u30
		13u30 - 18u00
zaterdag 9u00 - 17u00
woensdag en zondag gesloten

