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Feestgourmet - Teppanyaki - vanaf 2 personen € 14,50 pp

gemarineerd biefstukje met hofmeesterboter - gemarineerde kippen� let - 
kalfsoestertje - kalfsburgertje - mini cordon bleu - worstjes - varkenshaasje - 
mini schnitzel - lamskoteletjes met rozemarijn - eitje met spekjes

gepresenteerd op een schotel met 3 bijpassende sausjes

Gourmet de Luxe - vanaf 2 personen € 18,95 pp

IDEM feestgourmet + gekruide scampi - coquille - 
gamba - stukje verse zalm

gepresenteerd op een schotel met 3 bijpassende sausjes

Fondue - vanaf 2 personen € 14,50 pp

assortiment verse vleessoorten van de chef

gepresenteerd op een schotel met 3 bijpassende sausjes

Kindergourmet of -fondue - vanaf 2 kinderen € 8 pp

assortiment gehaktballetjes - worstjes - kippensteak - 
kalkoenschnitzeltje - kalkoenhaasje

prijzen van fondue en gourmetschotels zijn berekend op de soorten vlees of vis. 
Veranderingen worden aangerekend. 

Groentenbuffet  - vanaf 2 personen - apart te verkrijgen € 5,50 pp

gemengde sla - geraspte worteltjes en selder - gemarineerde witte kool - 
tomaat - verse groene boontjes met garnituur van gesneden ui - aardappelsla

Topper!
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Koud vleesbuffet  - vanaf 6 personen € 22,50 pp

met o.a. gebakken varkensgebraad - rauwe ham met meloen - 
salami - kippenwit - gekookte ham met asperges - trio van pastei - 
trio van huisgemaakte salades en 3 stukken kaas
aangevuld met groentenbu� et, aardappelsla & 3 bijpassende sausjes
3 broodjes per persoon & boter inbegrepen

 

Gevarieerd feestbuffet - vanaf 6 personen € 33,95 pp

varkensgebraad - rosbief - kippenwit - gekookte ham met asperges - 
duo van pastei - trio van huisgemaakte salades - gerookte forel� lets - 
gerookte zalm� let - tomaat met grijze garnalen - gebakken gamba - 
perzik gevuld met tonijn - scampi in lookolie
aangevuld met groentenbu� et, aardappelsla & 3 bijpassende sausjes
3 broodjes per persoon & boter inbegrepen

Tapasschotel  - vanaf 6 personen € 19,75 pp

Deze schotel bestaat uit een assortiment Italiaanse en Spaanse hapjes met o.a.
albondigas - ansjovis - 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 
3 broodjes per persoon & boter inbegrepen

Kaasschotel deLuxe   - vanaf 4 personen  hoofdgerecht € 15,50 pp
 voorgerecht € 11,50 pp

wordt met zorg samengesteld en afgewerkt met vers en gedroogd fruit & notenmix 

Charcuterieschotel de Luxe - vanaf 4 personen € 15,95 pp

met o.a. gesneden rosbief - ambachtelijke ham - gedroogde ham van het huis - 
seizoenspaté met kon� jt - Italiaanse ham met meloenparels - kip� let natuur - 
� let de sax - salami ...
3 soorten salades - garnituur van fruit en mini-tomaatjes

De schotels kunnen niet gecombineerd worden. 

Topper!

Buffetten

Feestelijke schotels



Aperitiefhapjes
bladerdeeghapje  € 0,95/st

mini-satés € 1,80/st

butter� y scampi’s € 1,50/st

mini-schelpjes Coquilles St-Jacques € 1,75/st

trio van aperoglaasjes € 7,95

mini warme hapjes gemengd - 15 stuks vlees & groenten € 14,50
 vis & zeevruchten € 15,50

Soepen
tomatenroomsoep met balletjes € 3,95/L

boschampignonroomsoepje met parmahamsnippers € 4,95/L

pompoensoepje met breughelham € 4,95/L

witloofsoepje met gerookte zalm € 6,95/L

kreeftenroomsoepje met stukjes kreeft € 10,95/L

Kroketten  - ambachtelijk gemaakt - geschikt voor friteuse en airfryer

verse kaaskroketten € 2,60/st

fazantenkroket € 3,95/st

garnalenkroket € 3,95/st

kalfszwezerikkroket - 75 gr € 3,95/st

gandahamkroket - 75 gr € 3,25/st

Koude voorgerechten
� jnproeversbord met trio van gerookte vis & garnituur € 12,50 pp

gerookte zalm 1e kwaliteit met garnituur € 12,50 pp

rundscarpaccio op de wijze van de chef € 11,50 pp

trio van paté met garnituur € 9,50 pp

gekookte halve kreeft Belle-Vue dagprijs

Warme voorgerechten
scampi van de chef € 11,95 pp

scampi met curry & � jne groentjes € 11,95 pp

visgratin met � jne saus, gegarneerd met garnaaltjes, puree & krokantje € 13,50 pp

Sint-Jacobsschelp ‘Prestige’ met witte wijnsaus & garnaal € 13,50 pp

Normandische tongrolletjes met garnaaltjes in heerlijke saus € 13,50 pp

halve kreeft Chef Oriental Bornem dagprijs

Al deze gerechten zijn verkrijgbaar vanaf 2 personen. 

Apero - Soep - Kroketten

Voorgerechten



Visgerechten
kabeljauwhaasje met Hollandse saus & grijze garnaaltjes € 18,25 pp

Normandische tongrolletjes met garnaaltjes & heerlijke saus € 19,50 pp

visgratin met � jne saus, gegarneerd met garnaaltjes € 18,50 pp

scampi van de chef € 18,50 pp

scampi met curry & � jne groentjes € 18,50 pp

hele kreeft Chef Oriental Bornem dagprijs

Bij al onze visgerechten zijn kroketten of puree inbegrepen. 

Vleesgerechten
Ardeens varkenshaasje, gevuld met kruidenkaas,  € 19,50 pp
in een romig champignonsausje

kalkoengebraad met roze pepersaus € 18,50 pp

parelhoen� let met druivensausje € 19,95 pp

Mechelse koekoek ‘Fine Champagne’ met vleugje cognac & stukjes Jonagold € 19,95 pp

lamskroon met tuinkruiden & mosterdsausje € 25,50 pp

Bij al onze vleesgerechten zijn een groentenkrans & kroketten inbegrepen. 

Wild
hertenkalf ‘Grand Veneur’ € 22,50 pp

ragout van ree € 21,50 pp

stoofpotje van everzwijn op grootmoeders wijze € 19,75 pp

Bij al onze wildgerechten zijn een groentenkrans of appeltjes met veenbessen inbegrepen en 
heeft u de keuze tussen kroketten & amandelkroketten. 

Al deze gerechten zijn verkrijgbaar vanaf 2 personen. 

Hoofdgerechten



Zoete garnituur € 4,30 pp

appeltjes met veenbessen & baby-peertje

Onze groentenkrans bestaat uit
gebakken witloof - zoete worteltjes - kerstomaatjes - boontjes met spek - 
bloemkoolroosjes - spruitjes

extra groentenkrans € 5,50 pp

Aardappelgerechten
aardappelkroketten € 0,35/st

amandelkroketten € 0,40/st

Koude sausjes € 2,50

tartaar - mayonaise - looksaus - curry - cocktail - andalouse

Warme sausjes € 3

pepersaus - béarnaisesaus - provençaalse saus - champignonsaus - druivensaus

Bijgerechten

Desserts
trio van dessertglaasjes € 7,50 pp

chocoladekrokantje ‘Prestige’ € 4,95 pp

cacaobiscuit met chocolade en gezouten caramel € 5,50 pp

toetje van het huis € 3,95 pp

tiramisu € 3,95 pp

chocomousse € 3,50 pp



Menu 1
 trio van aperitiefglaasjes

 witloofsoepje met gerookte zalm 

& garnaaltjes

 Sint-Jacobsschelp ‘Prestige’ 

met witte wijnsaus & gamba

 hertekal�  let ‘Grand Veneur’ 

met zoete garnituur & amandelkroketjes

 verrassingsdessert

met zoete garnituur & amandelkroketjes



met zoete garnituur & amandelkroketjes

€ 39,50
p p

Menu 2
 koninginnehapje

 tomatenroomsoep met balletjes

 kalkoen� let met champignonsaus, 

warme groenten & kroketten

 chocomousse

Kindermenu
 tomatensoep met balletjes

 koninginnehapje

 chocomousse kalkoen� le

warme groenten & kroketten

€ 24,50
p p

Menu 3
 bospaddenstoelensoep 

met gandahamsnippers

 scampipannetje met ovengebakken scampi 

in een romig tomatensausje met witte wijn

 Ardeens varkenshaasje 

in romig Tierenteyn-sausje, 

seizoensgroenten & aardappelgratin

 trio van desserts

€ 32,95
p p

 chocomousse

€ 12,50
p p

Onze menu’s zijn verkrijgbaar 
vanaf 2 personen. 
De gerechten van de 
verschillende menu’s 
kunnen onderling 
niet gecombineerd 
worden. 

Onze feestmenu’s

Topper!



KERSTPERIODE

maandag 19/12/22 8u30 tot 12u30 - 13u30 tot 18u

dinsdag 20/12/22 8u30 tot 12u30 - 13u30 tot 18u

woensdag 21/12/22 gesloten

donderdag 22/12/22 8u30 tot 12u30 - 13u30 tot 18u

vrijdag 23/12/22  gesloten

zaterdag 24/12/22 9u tot 15u doorlopend open

   afhalen bestellingen tot stipt 16u

zondag 25/12/22  gesloten (Kerstdag)

   afhalen bestellingen tussen 11u - 12u

NIEUWJAARSPERIODE

maandag 26/12/22 9u tot 12u30 

dinsdag 27/12/22 8u30 tot 12u30 - 13u30 tot 18u

woensdag 28/12/22 gesloten

donderdag 29/12/22 8u30 tot 12u30 - 13u30 tot 18u

vrijdag 30/12/22  gesloten

zaterdag 31/12/22 9u tot 15u doorlopend open

   afhalen bestellingen tot stipt 16u

zondag 01/01/23  gesloten (Nieuwjaarsdag)

   afhalen bestellingen tussen 11u - 12u

maandag 02/01/23 9u tot 12u30

OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN

BESTELLINGEN

Bestellingen voor Kerstavond- of Kerstdag kunnen uiterlijk besteld worden tot en met maandag 19 december 2022 
voor 18u. 
Bestellingen voor Oudejaarsavond of Nieuwjaarsdag kunnen uiterlijk besteld worden tot en met maandag 26 december 
2022 voor 12u30. 

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 aan en ook GEEN bestellingen via mail. 
Bestellingen zijn dus enkel mogelijk in de winkel.  

Bij bestelling van de menu’s en feestgerechten rekenen wij een voorschot van € 25 aan. Bij porseleinen verpakking wordt 
een waarborg van € 2,5 per stuk gevraagd. Deze wordt nadien terug betaald. Bij afhalen van de gerechten op spiegel of 
boomstam wordt € 30 waarborg aangerekend. Deze wordt nadien terug betaald. Terug brengen na 2 dagen of volgens 
afspraak. 

Tijdens de feestdagen vindt u nog steeds een uitgebreide keuze aan gerechten voor 1 persoon in onze verstoog 
(zolang de voorraad strekt). 

Er worden GEEN spaarpunten gegeven tussen 12 december 2022 en 2 januari 2023, ook niet op de feestgerechten. 
Deze prijslijst vervangt alle vorige prijslijsten. Prijsstijgingen zijn mogelijk. 
De gebruikte afbeeldingen in deze folder zijn niet bindend, zij zijn enkel ter illustratie. 

Slagerij - traiteur

De Clippel

Normale openingsuren

maandag:
8u30 - 12u30 & 13u30 - 18u
dinsdag:
8u30 - 12u30 & 13u30 - 18u
woensdag: gesloten
donderdag:
8u30 - 12u30 & 13u30 - 18u
vrijdag:
8u30 - 12u30 & 13u30 - 18u
zaterdag: 9u - 17u
zondag: gesloten

Contactgegevens

Boomstraat 12
2880 Bornem

03 889 73 93

www.slagerijdeclippel.be
slagerij@slagerijdeclippel.be

Praktische informatie


