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N AT U U R SL AG ERIJ

VAN DE CASTEELE
Van De Casteele-De Munter

Prijswinnend Meesterschap

1x Beste Slager van België

2x Beste Slager van Eurobeef

3x Beste Charcutier van België

Bestel bij voorkeur via het bestelformulier op onze website: www.slagerijvandecasteele. be

Aperitiefhapjes

Warme hapjes
• Gebakken kippendrumstick
€ 0,75 /st
5099 • Mini Bruschet ta
€ 1,70 /st
5110 • Mini vidé kaas
€ 1,00 /st
5111 • Mini worstenbroodjes
€ 1,00 /st
5112 • Mini pizza
€ 1,20 /st
5118 • Assortiment zakouski 15 stuks
€ 17,95
5113 •
5119 • Assortiment vishapjes 15 stuks
€ 18,95
5114 •
5098 • Bruschet ta Espagnol chorizo 8 st € 13,50
5115 •
5097 • Bruschet ta Italia pesto 8 stuks
€ 14,50
5116 •
Koude hapjes
5100 • Koud toast je met préparé		
€ 0,80 /st
5101 • Koud toast je met kip natuur		
€ 0,80 /st
5102 • Koud toast je met kip curry		
€ 0,80 /st
5103 • Koud toast je met krab		
€ 0,90 /st
5104 • Koud toast je met vissalade		
€ 0,90 /st
5105 • Koud toast je met garnaal		
€ 0,90 /st
5106 • Koud toast je met gerook te zalm		
€ 1,20 /st
5107 • Koud toast je met gerook te heilbot		
€ 1,20 /st
5108 • Geitenkaas met gerook t spek en pruimpje € 1,20 /st
5109 • Zalmrollet je met geitenkaas		
€ 1,40 /st
5117

Mini vidé garnaal
Mini visje zalm
Mini visrollet je
Vegetarisch hapje

Tapasbordje

5050

Tapasbordje* vanaf 4 pers. € 9,80 p.p.
Dit omvat:
• Olijvenmix
• Zongedroogde tomaten
• verschillende huisgemaak te salami
• Verschillende harde apperitief kazen
• Verschillende huisgemaak te
charcuterie producten
*15 euro borg voor houten tapasplank

5049

Tapasbordje De Luxe vanaf 4 pers. € 15,70 p.p.
Dit omvat:
• Alles van het tapasbordje (zie hierboven)
en aangevuld met:
• 2 dipsausjes • mosterd • grillworst
• ansjovis • rilet te • hoofdvlees
• augurkjes aangevuld met dipkoekjes
en stokjes
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€ 1,85
€ 1,60
€ 1,30
€ 1,30

/st
/st
/st
/st

Koude voorgerechten

5143

Rundscarpaccio van witblauw met parmezaanschilfers & rucola
Vitello tonato van natuurkalf
Cock tail van gri jze garnalen afgewerk t met koude frisse groent jes

5144

Warme voorgerechten

5141
5145

5146
5148
5156
5158
5159
5160

5125
5126
5127
5128

Kaaskroket ten met bordje garnituur
Duo van kaas- en garnaalkroket ten met bordje garnituur
Videe van Mechelse koekoek en garnituur
Garnaalkroket ten met bordje garnituur
Visschelp op basis van zalm en kabel jauw in de wit tewi jnsaus
Tongrollet jes op Oostendse wi jze met f i jne groenten
Scampi’s diabolique met mediterraanse groenten

Soepen

Pompoen-tomaten
Tomatenroomsoep
Aspergeroomsoep
Broccoli-bloemkoolsoep

€ 11,00 p.p.
€ 11,00 p.p.
€ 11,50 p.p.

€
€
€
€
€
€
€

7,00 p.p.
8,00 p.p.
8,50 p.p.
9,00 p.p.
11,50 p.p.
11,50 p.p.
11,50 p.p.

€ 2 borg per voorgerechtbordje

€5
€5
€5
€5

/
/
/
/

l
l
l
l

Bospaddenstoelensoep
Kastanje crèmesoep met spekjes
5131 Kreef tensoep
5129
5130

€7 / l
€6 / l
€9 / l

1 liter soep is goed voor 3 à 4 personen
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Hoofdgerechten
Onze hoofdgerechten:
5165

Gemarineerd varkenshaasje in grand veneursaus

€ 10,50 p.p.

5151

Kalkoenf ilet met champignonsaus

€ 10,50 p.p.

5152

Orlof fgebraad gebakken in de oven met archiducsaus

€ 10,50 p.p.

5166

Opgevulde kalkoen met truf fel, pistachenoot en champignonsaus *

€ 11,50 p.p.

5168

Stoofpot je van wild *

€ 13,90 p.p.

5170

Goudbruin gebakken parelhoen met champagnesaus

€ 15,80 p.p.

5171

Kalfsmedaillon met Normandische saus op basis van calvados *

€ 15,80 p.p.

5172

Hertentournedos in grandveneursaus *

€ 18,90 p.p.

Vis
5176

Visschelp op basis van zalm en kabel jauw in de wit tewi jnsaus

€ 18,90 p.p.

5175

Tongrollet jes op Oostendse wi jze met f i jne groenten

€ 18,90 p.p.

5174

Scampi’s diabolique met mediterraanse groenten

€ 18,90 p.p.

Alles wordt gepresenteerd in schotels die micro- en ovenbestendig zi jn.
Gerechten met een * zijn enkel met eindejaar verkrijgbaar!
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Fruit- of Groenteschotel
• Gestoofde minipeert jes met passie

€ 0,80 /stuk

5182

• Perziken met bosvruchten

€ 1,50 /stuk

5180

• Appelt jes met veenbessen

€ 2,50 /stuk

5186

• Warme fruitkrans
(appel met veenbes, 2 minipeertjes met passie, perzik met bosvruchten)

€ 5,50 p.p.

5120

• Ex tra warme boont jes met spek

€ 0,80 /stuk

5184

• Warme groentekrans
(gestoofd witloof, boontjes met spek, worteltjes en bloemkool)

€ 5,50 p.p.

5132

• Groenteschotel (koud)

€ 3,50 p.p.

5181

(gemengde seizoenssalade, tomaat in partjes, fijn geraspte wortels, komkommer in schijfjes)
5133

• Groenteschotel (koud) met aardappelsalade
€ 5,50 p.p.
6 soorten af hankelijk van het seizoen en wat er op de markt verkrijgbaar is
(gemengde seizoenssalade, tomaat in partjes, fijn geraspte wortels,
witte & rode kool gemarineerd in vinaigrette)

Aardappelbereidingen
• Verse kroket ten (7 st/p.p.)

€ 0,30 /st

5187

• Puree aardappelen per 1/2 kg (goed voor 2 personen)

€ 4,45 /st

5188

• Gratin aardappelen per 1/2 kg (goed voor 2 personen)

€ 5,25 /st

5189

• Rösti aardappelen per 1/2 kg (goed voor 2 personen)

€ 5,25 /st

5185

Gepresenteerd in schotels die micro- en ovenbestendig zi jn.

Desserts

Enkel met eindejaar:
5306

• Rendiergebakje

€ 4,50 p.p.

5305

• Kerstmuts

€ 3,90 p.p.

5190

• Kerstbuche (enkel met kerst)

€ 4,50 p.p.

5192

• Eindejaarsbûche (enkel eindejaar) € 4,50 p.p.

Gehele jaar:
€ 4,25 p.p.

5194

• Crème brûlée*

5191

• Chocomousse met slagroom* € 4,00 p.p.

5193

• Dessertbordje van het huis*
*2 euro borg per bordje

€ 8,00 p.p.
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Gourmet € 11,00 p.p.

5200

Hamburgert je met kaas en ham
Mini chipolata worst je
Biefstukje chateaubriand
Kalfsmedaillon, Kipburger
Kalkoenlapje gepaneerd
Gemarineerde lamskotelet
Gemarineerde kipf ilet in curry
Gemarineerd varkenshaasje
Gemarineerde kippenreepjes

5199

Hamburgert je met kaas en ham
Kipburger
Mini chipolata worst je
Kalkoenlapje gepaneerd
Gemarineerde kipf ilet in curry

Te huur bij ons

Fondue € 11,00 p.p.

5201

Kindergourmet € 5,00 p.p.

Gourmetstel per 2 personen
met pannet jes en brandpasta. Kan gehuurd
worden voor €5 per toestel (inclusief brandpasta)
en €10 borg. Gourmet kan ook gebak ken worden
op een elek t rische teppanyak i-plaat, voor de huur
hier van: zie teppanyak i.

Rundsvlees chateaubriand
Gemarineerd varkensvlees
Gemarineerd kippenvlees
Kalkoenvlees
Fantasieballet jes
Spekrollet jes
Mini worst jes

Fondue natuur € 12,00 p.p.

5202

Rundsvlees chateaubriand
Kalfsvlees van het gebraad
Kalkoenf ilet in blokjes
Kippenf ilet in blokjes
Varkensmignonet te in blokjes

Fondue voor de kleinsten € 5,00 p.p.

5203

Gevarieerde ballet jes
Spekrollet jes
Mini worst jes

Fonduestel met brandpasta tot 6 personen
(=6 stok jes) kan u bi j ons huren.
€10 per toestel en €20 borg per toestel.
N AT U U R S L A G E R I J

6

VAN DE CASTEELE
Van De Casteele-De Munter

5132

Groenteschotel (koud) € 3,50 p.p.
Gemengde seizoenssalade
Tomaat in partjes
Fijn geraspte wortels
Komkommers gesneden in schijfjes

5133

Groenteschotel (koud) met aardappelsalade € 5,50 p.p.
6 soorten af hankelijk van het sei zoen en wat er op de mark t verk ri jgbaar is.
Gemengde seizoenssalade
Tomaat in partjes
Fijn geraspte wortels
Witte kool gemarineerd in vinaigrette
Rode kool gemarineerd in vinaigrette
Komkommers gesneden in schijfjes

Bestel tevens uw
groentjes, broodjes,
en sausjes

Broodjesassortiment
5300
5301

Mix van kleine ovenbroodjes € 0,45/stuk
Stokbrood wit
€ 2,20/stuk

5302
5303

Stokbrood bruin
€ 2,20/stuk
Stokbrood meergranen € 2,50/stuk

5195

Sausjes natuur (koud) € 1,20 p.p.
4 soorten
Verse tartaar, Provencaalse saus, Mayonaise, Cock tail saus

5198

Sausjes de luxe (koud) € 1,70 p.p.
4 soorten
Verse tartaar, Franse saus, Mayonaise de luxe, Vinaigret te van ‘t huis
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Teppanyaki

5205

Vlees € 22,90 p.p. vanaf 4 personen
Kipf ilet in tandoori kruiden
Beenham met kruiden
Specialiteit van de chef op basis van kalkoen
Gemarineerd lamskroont je met look
Gemarineerd wit-blauw rundspie
Sneet je van Orlof fgebraad
Kippenmedallion met gerook t spek
Hamburger van de Chef

Teppanyaki de luxe

5206

Vlees en Vis € 24,90 p.p. vanaf 4 personen
Kipf ilet in tandoori kruiden
Beenham met kruiden
Specialiteit van de chef op basis van kalkoen
Gemarineerd lamskroont je met look
Mini tournedos van wit-blauw rundsvlees
Zalm in citroenpeper
Scampi gekruid met cornf lakes
Kabel jauw in citroenpeper

Teppanyaki wordt gepresenteerd met
groenten, rijst, aardappeltjes & sausjes:

Uw Teppanyaki-plaat
te huur bij ons

Elektrische Teppanyaki-toestellen kan u bi j
ons huren. Geschikt voor +/- 6 personen,
€ 10 huur en € 40 borg per toestel, bi j
terugbrengen ont vangt u de borg terug.

Champignon, Paprika, Witloof, Boont jes, Sojascheuten
Zuiderse ri jst, Krielaardappelt jes op een spie
4 soorten bi jhorende luxe sausjes

Steengrill puur natuur

5207

niet gemarineerd en niet gepaneerd
€ 12,00 p.p.
Rundsvlees, Varkensvlees
Kipf ilet, Kalfsvlees, Kalkoenf ilet
Dit kan eventueel gebakken
worden op een teppanyaki-plaat.
Zie hierboven voor de huur.
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5213

Warme beenham
€ 5,00 p.p.

Onze warme beenham is al verschillende keren in de prijzen
gevallen op vakwedstrijden waar wij aan deelgenomen hebben.
Je kan deze gesneden of op zi jn geheel kri jgen.
De beenham kan warm afgehaald worden vanaf 10 personen.
Het materiaal om de beenham te sni jden kan u eveneens bi j ons verkri jgen.
OPTIE: champignonsaus € 11/l ( 5139 ) of zigeunersaus € 11/l ( 5137)

Warme beenham met alles erop en eraan:
5214

Koude formule

5215

Warme formule

€ 14,00 p.p.
Beenham geserveerd met 2 warme sausen (champignonsaus en
provencaalse saus)
Uitgebreide groentenschotel met koude aardappelt jes/stokbrood
(6 soorten groenten af hankeli jk van het seizoen).

Onze gouden
Warme beenham
uit eigen keuken

€ 15,50 p.p.
Beenham geserveerd met 2 warme sausen (champignon- en provencaalse saus)
Warme groent jes: (boont jes met spek, bloemkool, handgesneden wortelt jes,
gestoofd witloof).
Met naar keuze: 1/ gebakken krielaardappelt jes of 2/ verse friet jes of
3/ gratin aardappelt jes of 4/ aardappel in de pel.
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5208

Vleesschotel koud
€ 19,90 p.p. vanaf 4 personen
Gekook te ham met asperges
Gebakken varkensgebraad
Mager kippenwit
Seizoenpastei met konf i jt
Ambachteli jke hespenworst
Huisgemaak te salami
Eigen boerenham met meloen
Gebakken rundsf ilet
Gebakken kippenbout je
Zelfgemaak te Pari jse worst

Deze schotels
worden gepresenteerd met
groentjes, aardappelsalade,
stokbrood en sausjes

Optie vis + € 11,50 p.p.:
Perzik gevuld met heerli jke toni jnsalade
Tomaat gevuld met gri jze Noordzeegarnalen
Mooi gevuld gekook t eit je met krabsalade
Gerook te Noorse zalm

5209
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5210

Visschotel koud
€ 25,90 p.p. vanaf 4 personen

Mooi gevuld gekook t eit je met krabsalade
Perzik gevuld met heerli jke toni jnsalade
Tomaat gevuld met gri jze noordzeegarnalen
Huisbereide gepocheerde zalm
Gerook te forelf ilets
Gerook te heilbot
Gerook te Noorse zalm
5211

Optie vlees + € 8,00 p.p.:
Gekook te ham met asperges
Huisgemaak te salami
Eigen boerenham met meloen
Gebakken rundsf ilet
Gebakken kippenbout je
Zelf gemaak te Pari jse worst

Deze schotels
worden gepresenteerd met
groentjes, aardappelsalade,
stokbrood en sausjes
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5212

Breugelmaaltijd
€ 18,50 p.p. vanaf 4 personen

5220

Tip: € 23,50 p.p. compleet mét
broodassortiment én dessert ri jst pap met bruine suiker
•
•
•
•
•
•
•

Gekook te beenham • Boerenham
Kippenham • Boerenpaté
Bloedworst • Wit te worst • Droge worst
Salami • Gebakken rundsf ilet
Gebakken kippenbout jes
Hoofdvlees • Breydelspek
Gerook te boeuf • Vers gehak t

• met konf i jt, mosterd, smout
• 2 verschillende sausjes
• augurkjes en zilveruit jes
• 4 soorten groent jes

Prijswinnend
Meesterschap

in onze breugelmaaltijd:
14 soorten charcuterie
in eigen huis bereid !
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5216

Kaasschotel

€ 19,95 p.p. vanaf 4 personen
± 300gr per persoon
5221

Tip: € 22,95 p.p. compleet mét broodassortiment
Onze kaasplanken worden samengesteld uit een uitgelezen assortiment rijpe en
fijne kazen en wordt verzorgd afgewerkt met fruit, dadels, vijgen en notenmix.

5300
5301
5302
5303

Broodjesassortiment
Mix van kleine ovenbroodjes
Stokbrood wit
Stokbrood bruin
Stokbrood meergranen

€ 0,45/stuk
€ 2,20/stuk
€ 2,20/stuk
€ 2,50/stuk

Voorkeur voor bepaalde
kazen? Wij vervullen
graag uw wensen.
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5217

Mini sandwiches € 9,45 p.p.
Witte en bruine sandwiches en/of ovenbroodjes (7 st uks p.p.)
• Belegd met zelfgemaak te charcuterie en salads:
kaas, préparé, hesp, krabsalade, salami, kip-curry, vleessalade
• Afgewerk t met passende groent jes
De broodjes worden gepresenteerd in een grote schotel of mand. Voor een kleine
meerpri js van 5 euro kan dit in een f iguurbrood gepresenteerd worden.

5218

Luxe minibroodjes € 12,60 p.p.
assortiment witte en bruine broodjes (7 st uks p.p.)
zowel zachte als harde, belegd met:
• Gri jze gepelde garnalen met gekook t eit je
• Brie met zoete honing en f i jn gehak te noot jes
• Fi jn gesneden gebakken rundsf ilet van Belgisch wit-blauw
• Préparé van de chef met f i jn gesneden ui en peterselie
• Gerook te Noorse zalm met f i jn gesneden ui en Philadelphia kaas
• In eigen huis bereide beenham en jonge kaas
• Vlaamse boerenham vergezeld van goede boter
Alle minibroodjes worden afgewerkt met bijhorende groentjes

5219

Ontbijtmand € 22,80 p.p. vanaf 2 personen
Assortiment van:
3 ontbijtkoekjes, zachte sandwich, pistolets en ½ meergranen broodje
Assortiment conf ituurt jes, chocopasta
Gekook te ham, jonge kaas
Fruitsap of chocomelk of kof f ie

Speculoos, peperkoek
Vers fruit of fruitsalade		
Yoghurt
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Barbecuepakketten enkel vlees
5060

Pakket voor de kleinsten € 3,85 p.p.

5064

5061

5063

Barbecuepakket I

€ 4,95 p.p.
Gemarineerd kippenbout je
Barbecue-worst uit eigen huis
Gemarineerd varkensbrochet je

Barbecuepakket II

Barbecuepakket III € 8,25 p.p.
Gemarineerde steak
Chipolata worst je klein
Gemarineerde grill-kotelet
Gemarineerde kippenbrochet te

Mini barbecue-worst
Gemarineerde kippenf ilet
Barbecue-burger
Voorgegaarde ribbet jes (klein)
5065

Barbecuepakket IV € 10,45 p.p.
Gemarineerde rundsbrazade
Barbecue-worst uit eigen huis
Gemarineerde kalkoenspie
Gemarineerde lamskotelet
½ voorgegaarde ribbet jes

€ 6,05 p.p.

Wit te worst
½ voorgegaarde ribbet jes
Gemarineerde kippenf ilet

Bestel tevens uw groentjes,
broodjes en sausjes
Groenteschotel (koud) € 3,50 p.p.

5132

Gemengde seizoenssalade
Tomaat in partjes
Fijn geraspte wortels
Komkommers gesneden in schijfjes

Groenteschotel (koud) € 5,50 p.p.
met aardappelsalade

Sausjes natuur (koud) € 1,20 p.p.
4 soorten
Verse tartaar, Provencaalse saus,
Mayonaise, Cock tail saus

5198

Sausjes de luxe (koud) € 1,70 p.p.

6 soorten af hankelijk van het sei zoen en wat er
op de mark t verk ri jgbaar is.
Gemengde seizoenssalade
Tomaat in partjes
Fijn geraspte wortels
Witte kool gemarineerd in vinaigrette
Rode kool gemarineerd in vinaigrette
Komkommers gesneden in schijfjes

4 soorten
Verse tartaar, Franse saus, Mayonaise de
luxe, Vinaigret te van ‘t huis

Broodjesassortiment (zie p.7)
N AT U U R S L A G E R I J

VAN DE CASTEELE
Van De Casteele-De Munter

15

Alle foto’s zi jn indicatief en kunnen afwi jken van het geleverde.

5195

5133

Prijswinnend Meesterschap

Geschenken- en cadeautjestijd

Diverse kleine cadeaut jes zoals chocolade en snoepjes, volgens de ti jd
van het jaar: Sint, Kerst, Pasen ...

Geschenkmanden gevuld naar wens met stukjes charcuterie (hesp,
spek, droge worstensoorten, ...) U bepaalt de pri js en wi j maken er iets
moois en origineels van.

Cadeaubonnen vanaf... euro verkri jgbaar in diverse waarden.
Vermaard: onze pri jswinnende boerenhesp
Dit kan op zi jn geheel met of zonder been,
een 1/2 uitgebeende boerenhesp is ook
verkri jgbaar.

openingsuren
ma-di-wo-do: 7.30-18.00
vrijdag gesloten
za & zo: 7.30-12.30

In 2023 kunnen onze
pri jzen afwi jken indien
de marktsituatie zou
wi jzigen.
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Kersttraditie

Kalkoen ontbeend en opgevuld met overheerlijke gehaktvulling
door de chef bereid.

5001

• Vers opgevulde kalkoen met braadadvies ± 3,5 tot 5 kg

€ 19,90 /kg

5002

• Vers opgevulde kalkoenf ilet met braadadvies vanaf 750gr

€ 17,25 /kg

TIP: Vers opgevulde kalkoenfilet is een goed alternatief voor opgevulde kalkoen
voor kleinere feestaangelegenheden.
Kan aangevuld worden met warme fruitkrans, warme groentenkrans en verse
kroket ten.

Kerstkalkoen kan ook door uw slager voorgebakken worden.
5005

• Door uw slager voorgebakken opgevulde kalkoen ± 3,5 tot 5 kg
(dient enkel opgewarmd te worden)
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€ 21,90 /kg

Feestmenu's
Kerstmenu
(enkel met kerst) € 37,00 p.p.
(borg € 2/menu voor voorgerechtbord)

Aspergeroomsoep

e

Visschelp op basis van zalm en kabel jauw in de wit tewi jnsaus

e

Gevulde kalkoenrollade met kalfsgehak t, truf fel, pistachenoot jes,
champignonsaus, warme fruitkrans en 7 verse kroket jes

e

Kerstgebak

Feestmenu

(enkel met kerst en nieuwjaar) € 43,00 p.p.
(borg € 4/menu voor voorgerecht- en dessertbord)

Broccoli-bloemkoolsoep

e

Scampi’s diabolique met mediterraanse groenten

e

Goudbruin gebakken parelhoen met champagnesaus,
warme fruitkrans en 7 verse kroket jes

e

Dessertbord

Eindejaarsmenu

(enkel met eindejaar) € 37,00 p.p.
(borg € 4/menu voor voorgerecht- en dessertbord)

Tomatenroomsoep met ballet jes

e

Tongrollet jes op Oostendse wi jze met f i jne groenten

e

Orlof fgebraad gebakken in de oven met archiducsaus
warme groentenkrans en 7 verse kroket jes

e

Crème Brûlée
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VAN DE CASTEELE
Van De Casteele-De Munter
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afhaaluur:
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Bestelbon

VAN DE CASTEELE
Van De Casteele-De Munter

Gelieve uw bestelling van kerstavond en kerstdag
vóór MAANDAG 19/12 door te geven.
Gelieve uw bestelling van oudejaarsavond en nieuwjaarsdag
vóór MAANDAG 26/12 door te geven.

ma 19/12 t/m vr 23/12 en ma 26/12 t/m vr 30/12: open 7.30-12.30 u. Vrijdagvoormiddag open!
zaterdag 24/12 en 31/12: DOORLOPEND OPEN 7.30-15 u.

Gelieve al uw producten
tijdig te bestellen, dankjewel!

zondag 25/12 en 1/1 enkel open voor afhaling 10 -11 u.
Algemene sluiting 2 tot en met 6 jan
uw bestelling wordt in bakken meegegeven
Opnieuw open zaterdag 7 jan
(borg € 5/bak)

✁
code

bestelling
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. . . .

product ____________________________________________________________

aantal _______

. . . .

product ____________________________________________________________

aantal _______

. . . .
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___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

. . . .

___________________________________________________________________

. . . .

___________________________________________________________________

naam

___________________________________________________________________________________

adres

___________________________________________________________________

nr __________

postcode _____________________

gemeente ______________________________________________

telefoon

e-mail __________________________________________________

_____________________

afhaaldatum ___________________________________

afhaaluur ______________________________

