TAFELSCHOTELS
TAPASSCHOTEL

€ 42,50 / st.

GOURMET

€ 12,50 / pers.

ITALIAANSE GOURMET min. 5 pers.

€ 16,50 / pers.

Apero op zn zuiders. Schoteltje tapas voor 5 pers.

Tournedos, gekruid kippenhaasje, varkenshaasje ,kalfsvinkje, mini cordon bleu ,
chippoworstje, minihamburger, kalkoenhaasje.

Saltim bocca, boccocini, Italiaans kalkoenhaasje, mignonette met pesto,
pepersteak, Italiaans worstje, vink met pesto, pizzaburger, champignons .

WILD GRILLE (enkel tijdens wild seizoen, en min. 5 pers)
€ 20,50 / pers.
(dag op voorhand bestellen)
Hertenkalffilet, everzwijnfilet, eendenborstfilet, parelhoenfilet, wildworstje, champignons.
KIDSGOURMET

€

6,00 / pers.

Rundsbiefsteak, kipfilet, chipo worstje & hamburger in leuke verpakking.

FONDUE

€ 12,50 / pers.
malse stukjes vlees rund, varken, kip, aangevuld met kruidige balletjes en gehakt vinken.

RAUWKOSTSCHOTEL (zonder aardappelen) min. 4 pers.

€

4,50 / pers.

BAKGROENTJES min. 4 pers

€

5,00 / pers.

Aardappelsalade (500 g)

€

4,00 / st.

KEURSLAGER PAUWELS

PUURSESTEENWEG 90
2880 BORNEM
T 03 889 07 08
WWW.KEURSLAGERPAUWELS.BE

Sla, tomaat, komkommer, wortel, pittige rauwkostsla, boontjes

Boontjes spek, champignons, ui, paprikareepjes, gemarineerde krieltjes

OPENINGSUREN::
OPENINGSUREN
MAANDAG:
DINSDAG:
WOENSDAG:
DONDERDAG:
VRIJDAG:
ZATERDAG:
ZONDAG:

GESLOTEN
8:00-12:30, 13:30-18:00
8:00-12:30, 13:30-18:00
8:00-12:30, 13:30-18:00
8:00-12:30, 13:30-18:00
8:00-17:00
GESLOTEN

gratis parking
met extra ingang
achteraan de zaak
Brevenstraat 43-55

BUFFETTEN EN SCHOTELS
FEESTBUFFET (min. 6 pers.)

VISGERECHTEN OM OP TE WARMEN
€ 30,50 / pers.

gepocheerde zalm, tomaat gevuld met grijze garnalen,
heerlijk huisbereide krabsalade, gebakken gamba’s à la plancha,
huisbereide tonijnsalade met perzik, rauwe ham met knolseldersalade,
gebakken beenham met asperges, filet van ovengebakken kip, gevuld hoeve-eitje
aangevuld met aardappelsalade, seizoensgroentjes, cocktail en tartaarsaus,
broodjesbuffet (3 st. / pers.)

ITALIAANS BUFFET (vanaf 6 pers.)

€ 25,00 / pers.
Huisgerookte zalm met garnituur, rundscarpaccio “Wit-blauw” op Milanese wijze,
Tomaat / mozarella Firenze, Parmaham met meloen,
Vitello tonatto “Turijns gebraad”, Carpaccio van kip met Toscaanse tint
2 Italiaanse pastasalades
broodjes

Tongrolletjes (6 / pers.)
met wittewijnsaus en garnaaltjes of met vissaus en puree

€ 17,50 / pers.

Gebakken zalmmootjes (2 / pers.)
met cheronsaus en puree

€ 18,00 / pers.

Paling in het groen
met kroketten of puree

€ 18,00 / pers.

Scampi’s van de chef
met rijst of pasta
• voorgerecht (6 / pers.)
• hoofdgerecht (12 / pers.)

€ 9,50 / pers.
€ 18,50 / pers.

VLEESGERECHTEN OM OP TE WARMEN

Parelhoen met druiven
€ 14,90 / pers.
Parelhoen op vel gebakken met een druivensaus, vergezeld van een appel & veenbessen en gebakken witloof

ZALMSCHOTEL (vanaf 6 pers.)

€ 29,50 / pers.
gepocheerde zalm, gerookte zalm, tomaat gevuld met grijze garnalen, gevuld eitje,
aangevuld met aardappelsalade, seizoensgroentjes, cocktail en tartaarsaus,
broodjesbuffet (3 st. / pers.)

CHARCUTERIESCHOTEL (vanaf 4 pers.)

€ 12,25 / pers.

KAASSCHOTEL HOOFDGERECHT (300 g / pers.)
KAASSCHOTEL DESSERT (175 g / pers.)

€ 14,00 / pers.
€ 10,00 / pers

Kalkoenfilet met jachtsaus
€ 12,50 / pers.
Gebakken kalkoenfilet met onze bekende jachtsaus, vergezeld van een appel & gebakken witloof.
Varkenshaasje Archiduc
€ 14,00 / pers.
Sappig gebakken varkenshaasje met een heerlijk sausje, vergezeld van gebakken witloof,
worteltjes-erwten, boontjes met spek

verzorgde vleeswarenschotel met de beste producten uit onze toonbank,
belegen kaas, 3 soorten salades, ideaal als broodbeleg

ruim assortiment van verschillende kazen, mooi gegarneerd op plank
en afgewerkt met noten en fruit.
Eveneens verkrijgbaar hiervoor: broodjesassortiment, stokbrood, noten-rozijnenbrood, rozijnenbrood …

Kroketten

€
€

3,00 / 10 stuks
6,00 / 20 stuks

