
Eindejaarsfolder 
2020-2021

Beenhouwerij  De Bie



Fondue

Standaard Fondue
Chateaubriand, varkensmedaillon, kalkoenfilet, 
assortiment fondueballetjes, spekvinkjes.          € 7,50/pp

Luxe Fondue
Chateaubriand, varkenshaasjes, kalfsmedaillon, kalkoenfilet, 
assortiment fondueballetjes, spekvinkjes, 
Ardeens gebraad.         € 9,85/pp

Gevogelte Fondue
Kipfilet, kalkoenfilet, fondueballetjes tri-color.                 € 7,30/pp

Kinder Fondue
Kalkoenfilet, assortiment fondueballetjes, spekvinkjes.        € 4,80/pp

Alle fondueschotels verkrijgbaar vanaf 2 personen.
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Gourmet

Standaard Gourmet
Chateaubriand, varkensmedaillon, kalkoenfilet, cordon bleu, 
hamburger, kalfsworstje, spekburger.          € 8,50/pp

Luxe Gourmet
Chateaubriand, varkenshaasje, kalkoenfilet, cordon bleu,
hamburger, lamskroon, saté, kwarteleitje met spek, 
gevulde champignon.     € 11,50/pp

Gourmet mariné
Chateaubriand, varkensmedaillon, kalkoenfilet, lamsfilet, 
kalfsmedaillon, scampi, gevulde champignon.                 € 10,90/pp

Gevogelte Gourmet
Kippenlapje, exotisch kalkoenlapje, kalkoenlapje piri piri,
kipchipolata, kipburger, mini slavink.         € 7,90/pp

Wild Gourmet
Everzwijnfilet, hertenfilet, hazenfilet, bosduiffilet, fazantenfilet, 
parelhoenfilet, mozaïek van witte en zwarte pens,
appel-peerkonfijt met kaneel.        € 15,25/pp

Vegetarisch Gourmet
Veggichipo, veggiguez, balletjessaté, veggiburger,
veggi groenteburger, berloumi.        € 10,80/pp

Kinder Gourmet
Kalkoenfilet, hamburger, kalfsworstje, spekburger.          € 5,50/pp

Alle gourmetschotels verkrijgbaar vanaf 2 personen.
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Teppanyaki

Teppanyaki
Chateaubriand, kalfsmedaillon, lamskroon, varkenshaasje met spek, 
kippenboomstammetje,  Ardeens gebraad, berloumi, 
scampi, gevulde champignon. 
Boontjes met spek, ananasspiesje.         € 13,45/pp

Sauzen
Koud: 

Cocktail, looksaus, mayonaise, saus van de chef en verse tartaar.
€ 6,50/kg

Warm: 
Archiduc, béarnaise, curry, peperroom.

€ 11,65/kg

Mogelijkheid om teppanyaki-toestel te huren.
Gehuurde toestellen binnen de drie dagen  na afhaling terugbrengen aub.

Klein toestel (max. 4 pers.): € 5,00/toestel
Groot toestel (max. 6 pers.): € 7,00/toestel



Groenteschotel
Gemengde sla, tomaat met mozzarella, komkommerschijfjes, 

geraspte wortel,  boontjes, aardappelsalade met verse tartaar, 
pastasalade, sauzen (cocktail en mayonaise).

€ 6,50/pp

Per 2 personen verkrijgbaar.

Apart te verkrijgen salades
Rode bietensalade

€ 10,95/kg

Taboulé
€ 7,80/kg

Vier seizoenensalade
€ 8,95/kg
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Vers vlees om zelf te bereiden
Runds: chateaubriand, entrecôte, côte à los, filet pur, rundstong,…

Kalfs: gebraad, ossobucco,…

Varkens: haasjes, mignonette, gebraad, Ardeens gebraad, kroontje, 
                                wangetjes,…

Lams: bout, zadel, filet, kotelet, kroontje,…

Gevogelte: kalkoenfilet, parelhoen, parelhoenfilet, kwartel, eendenborst,
      duif,…

Wild: everzwijnfilet, hertenfilet, hazenrug, fazant, bosduiffilet, ragout,…

Konijn: konijn, konijnenbillen, konijnenrug,…

Specialiteiten om zelf te bereiden
Orloffgebraad: sappig stukje varkensgebraad, gevuld met gerookte ham
                     en gemalen Emmentaler kaas.
Gevulde kalkoen met porto en champignon. (gewicht ± 3kg - 4,5 kg)

Gevulde kwartel met porto en champignon.
Gevuld mini parelhoenkroontje met appeltjes.
Gevulde kalkoenfilet  met kastanje, pistache, cognac.
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Tapas

Tapasbordje met: 
ansjovis,

aperitivo pur porc,
chorizo,

geitenkaasje met zalm,
olijven,

tomaat-mozzarella spiesjes,
zongedroogde tomaten.

€ 37,50/schotel

Breugelaperitiefschotel met:
assortiment kazen en salami, vergezeld van augurkjes - zilveruitjes - mosterd

€ 27,50/schotel

Schotels voorzien voor +/- 8 personen.

Aperitiefhapjes
Assortiment ovenhapjes (5st)   € 5,00/pp

Mini krabschelpjes (4st)   € 6,50/pp

Mini pizza (4st)   € 5,00/pp

Voorgebakken apero-sticks (5st)   € 3,00/pp



Voorgerechten
Verse garnaalkroketten

€ 4,00/st

Vispannetje
€ 7,75/st

Trio van wildpaté met uienconfituur
€ 7,50/pp

Verse Breydelhamkroketten
€ 1,50/st

Verse kaaskroketten
€ 1,70/st

 Verse wildkroketten
 € 2,50/st

Pasteitjes
Bladerdeegkoekje

€ 0,55/st

Soepen
Boschampignonsoep
€ 3,00/pp

Broccolisoep met croutons
€ 2,50/pp

Erwtensoep met spekjes
€ 2,50/pp

Pompoensoep
€ 2,50/pp

Tomatensoep met balletjes
€ 2,50/pp

Witloofsoep
€ 3,50/pp
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Hoofdgerechten

Noordzee blanquette in fijne roomsaus
€ 27,50/kg

Scampi in een zacht duivelsausje
€ 34,40/kg

Tongrolletjes in kreeftensaus
€ 29,60/kg

Kalkoengebraad in archiducsaus  
€ 16,30/kg

Kalkoennootje met kruiden in mosterdsaus  
€ 13,10/kg

Ossentong in madeirasaus 
€ 23,42/kg

Stoofpotje van jong everzwijn ‘Grand mère’ 
€ 27,70/kg

Stoofpotje van konijn met pruimen
€ 24,24/kg

Varkenshaasje op Ardense wijze
€ 26,80/kg

Varkenswangen in zwarte peperroomsaus
€ 28,90/kg

In doosverpakking, zonder garnituur.



Aardappelbereidingen

Bakaardappelen
Aardappelblokjes met kruidenboter 
€ 7,10/kg

Aardappelwedges met rozemarijn 
€ 7,10/kg

Gratins
Aardappelgratin 
€ 5,50/kg

Aardappelgratin ‘Raclette’ 
€ 6,80/kg

 

Kroketten
Aardappelkroketten, 
promo 10+2 gratis 
€ 0,30/st

Puree
Aardappelpuree 
€ 5,50/kg

Butternutpuree 
€ 11,80/kg

Knolselderpuree 
€ 9,90/kg

Wotelpuree 
€ 7,50/kg
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Warme sauzen
Archiducsaus
€ 11,65/kg

Bosvruchtensaus
€ 13,95/kg

Mosterdsaus
€ 8,50/kg

Sinaasappelsaus
€ 13,50/kg

Bijgerechten
Assortiment wintergroenten

(boontjes met spek, spruitjes, worteltjes, witloof)
€ 4,00/pp

Vergeten groenten
€ 3,70/pp

Appeltje met veenbessen
€ 3,00/st

Peren met passievruchtensaus
€ 1,40/st
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Menu’s

Gevogeltemenu
Kipcocktail

Broccolisoep met croutons

Kalkoennootje met kruiden in mosterdsaus
Assortiment wintergroenten
Butternutpuree of kroketten

Assortiment dessertglaasjes

€ 33,00/pp

Vismenu
Witloofsoep

Vispannetje

Tongrolletjes in kreeftensaus
Aardappelpuree of kroketten

Zoete verleiders

€ 33,50/pp

Vanaf 2 personen verkrijgbaar
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Vleesmenu
Meloen met Serranoham

Pompoensoep

Varkenshaasje op Ardense wijze
Vergeten groenten

Aardappelpuree of kroketten

Dessertbordje

€ 34,50/pp

Wildmenu
Bordje van wildpaté

Boschampignonsoep

Stoofpotje van jong everzwijn
Assortiment wintergroenten

Aardappelgratin 
‘Raclette’ of kroketten

Trio van gebakjes

€ 36,50/pp

Vanaf 2 personen verkrijgbaar



Winterbarbecue
Soep

Erwtensoep met spekjes

Luxe proevertjesmenu
Duo van chipolata en merguez
Gemarineerde kalfsmedaillon 

Gemarineerd kippenhaasje
Kippenballetjesspies

Lamskroontje
Ovengebakken spek

Scampisaté

Groenteschotel
Gemengde sla

Tomaat met mozzarella
Komkommerschijfjes

Geraspte wortel,    
Boontjes,  

Aardappelsalade met verse tartaar
Pastasalade 

Sauzen (cocktail en mayonaise)

Warme groenten
Aardappelwedges met rozemarijn

Boontjes met spek
Vergeten groenten

Broodassortiment
Assortiment mini pistolets

Botertjes

Dessert
Chocomousse

€ 27,00/pp

Vanaf 4 personen verkrijgbaar

• 14 •



Dessert

Dessertenbuffet                                € 8,00/pp

               • assortiment glaasjes (4st/pp)

                    (vanaf 4 pers. verkrijgbaar)

Dessertenbuffet                                € 7,00/pp

               • assortiment gebakjes (4st/pp)

                    (vanaf 4 pers. verkrijgbaar)

Potjes

 • chocomousse  € 1,50/st

 • speculaasmousse          € 1,85/st

 • tiramisu  € 1,80/st

Zalig
Kerstfeest 
Gelukkig

Nieuwjaar

• 15 •



Kaasschotels

Kaasschotel als nagerecht (ong 180-200 gr/pp)
€ 8,95/pp

Kaasschotel als hoofdgerecht (ong 300 gr/pp)
€ 12,15/pp

Luxe kaasschotel (ong 330 gr/pp)
€ 14,95/pp

Onze kaasschotels worden afgewerkt met vers en gedroogd fruit, 
noten en bijpassende confituren.

Vanaf 4 personen verkrijgbaar
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Nuttige informatie

Bestel tijdig!!!
Kerstmis t.e.m. 17/12.
Nieuwjaar t.e.m. 23/12.

Bestellen kan via mail, telefonisch of in de winkel.

Denk goed na voor U uw bestelling doorgeeft.
Bestellingen kunnen nadien niet meer gewijzigd worden, 

dit om fouten te vermijden.

Bestel bij voorkeur via mail. 
Op deze manier kan U ons altijd bereiken, 

ook wanneer de winkel gesloten is!
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Openingsuren tijdens de kerstdagen

Maandag 21/12/2020
enkel afhalen van 8u00 tot 13u00

Dinsdag 22/12/2020 
enkel afhalen van 8u00 tot 13u00

Woensdag 23/12/2020
enkel afhalen van 8u00 tot 16u00

Donderdag 24/12/2020
enkel afhalen van 8u00 tot 13u00

Vrijdag 25/12/2020 
enkel afhalen van 10u00 tot 11u00

Zaterdag 26/12/2020
GeSlOTen

Zondag 27/12/2020
GeSlOTen
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Openingsuren tijdens de eindejaarsdagen

Maandag 28/12/2020 
enkel afhalen van 8u00 tot 13u00

Dinsdag 29/12/2020 
enkel afhalen van 8u00 tot 13u00

Woensdag 30/12/2020 
enkel afhalen van 8u00 tot 16u00

Donderdag 31/12/2020
enkel afhalen van 8u00 tot 13u00

Vrijdag 01/01/2021
enkel afhalen van 10u00 tot 11u00

Zaterdag 02/01/2021
GeSlOTen

Zondag 03/01/2021
GeSlOTen

De foto’s in deze folder zijn niet bindend.



Daniels Printing.be

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen toe!

Beenhouwerij DE BIE
Johan De Bie

Audenhovenlaan 76  •  3190 Boortmeerbeek
Tel. 015/51 20 86

www.beenhouwerijdebie.be
info@beenhouwerijdebie.be

Openingsuren :
woensdag en donderdag: 8u00 - 14u00

(bestellingen afhalen tot 16u00)
vrijdag: 8u00 - 18u00

zaterdag: 8u00 - 14u00
zondag, maandag en dinsdag : gesloten

facebook.com/


