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MIX IT UP | €21.90 PP

Spiesje van gemarineerde 

rundsmedaillon met gerookt spek,

gemarineerde scampibrochette,

gemarineerde kipfilet van

hoevekip, BBQ-worst

van het huis

Frisse zomerse salade met verse seizoensgroenten, geraspte wortelen, salade van kerstomaten, 
salade van radijs, sojascheuten en sojadressing, komkommersnippers met verse dille, gegrilde 

zoete paprika, courgette en aubergine, pastasalade met verse groenten en beenham, couscous 
met verse munt, aardappelsalade met huisbereide tartaar, broodjes en boter,

verse champignonroomsaus, provençaalse saus
en diverse koude sausjes

Pachthofstraat 34
9308 Gijzegem

053 78 24 99

info@hetvleeshuisje.com
www.hetvleeshuisje.com

slagerij & traiteur

Al ons vlees is lokaal, duurzaam én liefdevol gekweekt.
Beestig lekker!

OH MY GOD | €24.90 PP

Gegrilde Schotse Black Angus met zwarte 

peper en grof zeezout, magret de canard met 

sinaasappel-honingmarinade, Belgische 

lamskroon met verse kruiden en olijfolie,

aan het been gegrild rugstuk van

Belgische Duke of Berkshire 

Voor al wie lekker vlees én scampi wil Verrukkelijk mals en o zo smaakvol

I'M IN HEAVEN  | €34.90 PP

Gegrilde verse kreeft met huisbereide 

kruidenboter, papillot van vongole met 

witte wijn, traag gegaarde melkvarken-

bout, op BBQ gegrild met dille en tijm, 

gerijpte côte à l’os Holstein

Exclusief en hemels BBQ-genot

FISH FESTIVAL  | €25.90 PP

Gegrilde inktvis, verse tonijn 

gemarineerd met verse tuinkruiden

en olijfolie, gemarineerde gamba’s, 

 steak van zwaardvis met frisse 

citrusmarinade

Een puur visfestijn

Alle formules zijn inclusief een uitgebreid groente- en pastabuffet!
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HAPJES
HUISBEREID EN BANGELIJK LEKKER BUIKSPEK  
MINISATÉ VAN VARKEN, KIP, RUND EN LAM
SCAMPISPIESJE MET VERSE KRUIDEN
KIPPENBOUTJES MET DIPSAUS
SPEKFAKKEL MET DIPSAUS
KORT GEGRILD KONIJNENHAASJE MET PRUIMEN
GEBAKKEN VERSE VIJG MET GEITENKAAS EN TIJM
GEBAKKEN VERSE VIJG MET GEROOKT RUNDSFILET
TATAKI VAN TONIJN MET KOMKOMMER EN VERSE DILLE
VERSE MANGO MET PASTRAMI EN HUISBEREIDE CHUTNEY
ZOETE PAPRIKA MET VERSE GROENTJES EN VEGGIE GEHAKT
 

LEPEL VAN CARPACCIO MET PIJNBOOMPITTEN EN PARMEZAAN
LEPEL VAN PARMAHAM MET VERSE BURRATA EN KRUIDEN
LEPEL VAN VITELLO TONATO MET KAPPERTJES
 

Begin maar al te watertanden van onze BBQ-hapjes!

Wil je stressvrij genieten, dan komt iemand van 't Vleeshuisjeteam graag bij jou BBQ'en, mét onze eigen BBQ's!
Voor 3 à 4 uur heerlijk grillen door onze BBQ-expert is er een toeslag van 125 euro.

Niet voldoende bestek, glazen of borden? Geen nood, bij ons kun je ze huren!
Dranken op aanvraag via info@hetvleeshuisje.com.

Binnenkort ook desserts te verkrijgen!
 Alle prijzen excl. btw (12%)

€1.99 / STUK
€2.99 / 4 STUKS

€1.99 / STUK
€1.99 / 6 STUKS

€1.99 / STUK
€1.99 / STUK
€2.99 / STUK
€2.99 / STUK
€2.99 / STUK
€1.99 / STUK
€1.99 / STUK

 

€1.99 / STUK
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€1.99 / STUK
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