
 

 

KANT EN KLARE TRAITEUR ARTIKELEN. 
 

Zit U de komende feestdagen graag bij uw gasten  
aan tafel? 

Dan bereiden wij voor U kant en klare voorgerechten, 
soepen en culinair hoogstaande hoofdgerechten. 

Deze ovenklare gerechten zijn gegarneerde schotels  
die U enkel dient op te warmen in de oven. 

Wens  je  deze gerechten in je eigen schalen, 
breng  deze mee  met de nodige identificatie. 

 

KOUDE APERITIEFHAPJES 
 
♦ Bordje rundscarp.met tartaar van rivierkreeftjes. 

€ 2,00/st. 
♦ Borrelglaasje met kipcarpaccio. 

€ 1.80/st. 
♦ Borrelglaasje it.ham/meloen. 

€ 1.80/st. 
♦ Glaasje ger. zalm/granny smith.  

€ 1,90/st. 
♦ Glaasje grijze garnaalcocktail. 

€ 1,90/st. 
♦ Bordje krokante scampi en curry. 

€ 1,90/st. 
 

WARME APERITIEFHAPJES 
 

♦ Bladerdeeghapjes per 20 verpakt  
mini worstenbroodjes/ pizza/vidé kip-kaas / 
vis/mini kaasrolletje 

€ 16.00/20st. 
 

FEESTELIJKE SOEPEN 
1 broodje pp. inbegrepen. 

 

♦ Tomatensoep met balletjes  
€ 2.50/pp. 

♦ Velouté van witloof met  ger. Zalm 
€ 2,95/pp. 

♦ Velouté van asperge met tomaat 
€ 2,95/pp. 

♦ Velouté van pompoen met vleugje calvados 
€ 2,95/pp. 

 

HUISGEMAAKTE  SAUZEN 
 

♦ Roze peper met/zonder champignons, béarnaise-, 
oesterzwam-, Parisienne-, streekbier-, rode wijn-, 
appelsien-,dugleré, porto- enz… 

€12.00/kg. 

KOUDE VOORGERECHTEN 
1 broodje pp. inbegrepen. 

♦ Bordje rundscarpaccio met  tartaar van rivierkreeft. 
€ 9,90/st. 

♦ Hedendaagse grijze garnalencocktail. 
€ 8.90/st. 

♦ Bordje van 3 wildpasteien met uienconfituur,  
     gebakken appeltjes en geroosterde pijnboom- 

pitten met noten-/ rozijnenbrood. 
€ 9.50/st.  

♦ Korfje van Italiaanse ham met fruitgarnituur, 
bieslooksausje. 

€ 8.90/st. 
♦ Trio van ’t huis, vitello tonato, wildpaté en 

Italiaanse ham met meloen met nodige garnituur. 
€ 9.50/st. 

♦ Bordje gerookte zalm, rode biet, bloedappel-  
     sien  met  dressing griekse yoghurt.  

€ 9.50/st. 
WARME VOORGERECHTEN 

♦ Koninginnehapje (bladerdeegje apart),vulling van 
kip, champignons en gehaktballetjes. 

€ 3.90/st. 
♦ Oostends visgebakje, koekje met visvulling 

€ 5,90/st. 
♦ Vissersbootje of visschelp: rijkelijk gevuld met 

diverse vissoorten en puree. 
€ 6.95/st. 

♦ Scampi (6)  diabolique op een bedje  van pasta. 
€ 9,00/st. 

♦ Vispannetje vergezeld van puree. 
€ 9.90/st. 

♦ Gevulde ambachtelijke kroketten te verkrijgen. 
Variatie van wild-, kaas-, en viskroketten. 

. 
 

AANVULLING OP EIGEN MENU 
 

♦ Groenteboeket: gebakken witloof, erwtjes en 
wortelen, bloemkool en broccoli. 

€ 4.50/pp. 
♦ Wintergarnituur: gebakken witloof, spruitjes, 

bouchee gevuld met boschampignons, 
peertje in rode wijn en wondappeltje (veenbes) 

€ 6.95/pp. 
♦ Wintergroentengratin: gratin van vergeten 

groenten.(zoals raapjes, butternut, rammenas enz. 
€  4,50/pp. 

WARME HOOFGERECHTEN 
Vlees / Wild 

NIET INBEGREPEN VAN GROENTEN! 
AARDAPPELBEREIDINGEN WEL INBEGREPEN  keuze uit: verse 

kroketten (6/pers), gratin, puree of peterseliekrieltjes. 
♦ Orloffgebraad met vleessaus met pittige kaassaus. 

€ 10.50/pp. 
♦ Varkenshaasje in streekbiersausje. 

€ 10.95/pp. 
♦ Parelhoenborstje “Veronique”, archiducsaus            

vergezeld  van witte druiven. 
€ 10.95/pp. 

♦ Kalkoenhaasje à Paris aangevuld met bloemkool 
en broccoli in saus. 

€ 10.95/pp. 
♦ Gevulde kalkoenfilets met rode wijnsaus Farce 

van gehakt, ger. Spek, champignons. 
€ 11.95/pp. 

♦ Carrousel van stoofpotje (kalkoen, vis en wild). 
€ 14.95/pp. 

♦ Konijnrollade met four roses  whisky saus. 
€ 12.50/pp. 

♦ Eendenborstfilets in portosaus of à l’orange. 
€ 12.50/pp. 

♦ Everzwijnfilet met calvados roomsausje. 
€ 14.50/pp. 

♦ Jachtcarrousel verfijnd met aangepaste sausjes.    
( trio van hert-, everzwijn- en fazant.  (min.4pers.) 

€ 19.50/pp. 
Vis 

♦ Kabeljauwhaasje dijonaise  afgewerkt met 
preistoemp en mosterdsaus. 

€ 14.00/pp. 
♦ Trio van vis: tong, zalm, kabeljauw op een bedje   

van fijne groenten in saus Dugleré. 
€ 16.00/pp. 

♦ Scampi (12) van de chef op bedje van pasta of 
puree. 

€ 14.90/pp. 
AARDAPPELGERECHTEN 

♦ Verse aardappelkroketten. 
€ 0.28/st. 

♦ Aardappelpuree. 
€ 7.50/kg. 

♦ Vers gekookte kriel met peterselie. 
€ 6.50/kg. 

♦ Aardappelgratin                      
€ 8.50/kg. 

KOUDE HOOFDGERECHTEN 
Vlees 

♦ Vleeswarenschotel: charcuterie met 2 salades 
gepresenteerd op schotel en gegarneerd. 

€  8.50/pp. 
♦ Vleeswarenschotel “EXTRA”: vleeswarenschotel 
     met halve tomaat gevuld met grijze garnalen en     

gegarneerd. 
€ 12.00/pp. 

♦ Gevarieerde vleesschotel: rauwe hamsoorten, 
     Rundsgebraad, varkensrotî, kippenboutje, 
     gekookte ham, kalkoenwit, salami, paté, 
     fricandon met kriekjes, groenten, fruit en sausjes. 

€ 14.00/pp. 
♦ Kippenschotel: stukje gebr. kip, gevuld eitje, 
     tomaat garnaal, hespenrolletje met asperges, 
     salami, rosbief, groenten en sausjes. 

€ 14.00/pp. 
Vis 

♦ Zalmschotel: gekookte zalm, tomaat garnaal, 
     hespenrolletje met asperges, salami, rosbief, 
     gevuld eitje, verse groenten en sausjes. 

€ 15.00/pp. 
♦ Gevarieerde visschotel: gekookte zalm, Oostends   

vissersmandje, gerookte vis, appelsientje gevuld 
met krabcocktail, gevuld eitje, verse groenten en  
sausjes. 

€ 16.50/pp. 
♦ Gevarieerde visschotel met krabschelp: 
     Schotel zoals voorgaande maar schelp gevuld 

met exotische krab i.p.v. appelsientje 
€ 17.50/pp. 

Kaas 
♦ Kaasschotel: assorti van 9 uitgekozen kazen 

gegarneerd met vers fruit, gedroogde vruchten 
en voorzien van naamkaartjes 

€ 13.00/pp. 
♦ Kaasschotel “EXTRA”: schotel als voorgaande met 

aanvulling van tapas 
€ 16.00/pp. 

♦ Kaasschotel aangevuld met wildpastei: 
     Assorti van 6 uitgekozen kazen, 3 soorten 

wildpastei, konfijten en garnituur. 
€ 16.00/pp. 

♦ Kaasschotel “DE LUXE” per 4 pers. : 
     Assorti van 9 uitgekozen kazen gegarneerd met 

vers fruit, gedroogde vruchten, voorzien op Lei. 
€ 16.00/pp. 



 

 

IDEETJES OM GEZELLIG TE TAFELEN 
FEESTFONDUE 

 

♦ Samengestelde schotel van vleesbrokjes: 
     Extra malse stukjes runds-, varkensvlees 
     Kipfilets, fondueballetjes en spekvinkjes 

€ 9.00/pp. 
KINDERFONDUE 

 

♦ Samengestelde schotel : kipfilets, varkens 
     fondueballetjes en spekvinkjes. 

€ 5.00/pp. 
FONDUE anno 2020 

 

♦ Samengestelde schotel voor eindejaar: Extra   
malse stukjes runds-, varkenshaas, kalkoen en kip, 
fondueballetjes en  spekvinkjes. 

€10.00/pp. 
TAFELGRILL 

 

♦ Samengestelde vleesschotel niets gepaneerd 
     Entrecote, varkensmedaillon, everzwijnfilet, 

kalkoenfilet, kalfslapje, kipfilet, lamskoteletje met 
kruidenboter, Chipolata spiesje en mini 
hamburger natuur 

€12,00/pp. 
AANVULLING VOOR 

FONDUE,GOURMET EN TEPANYAKI 
SALADESCHOTEL (Koude groenten) 

 

♦ Slamix, tomaten, geraspte wortelen, 
     witte kool, komkommer met pasta, 
     boontjes en aardappelsla met rode ajuin. 

€ 4.75/pp. 
SALADESCHOTEL “EXTRA” 

 

♦ Extra aanvulling van bloemkool, broccoli en 
knolselder met rozijntjes. 

€ 5.75/pp. 
GROENTENSCHOTEL (koude en warme) 

 

♦ Saladeschotel met aanvulling van witloofstronkje, 
trostomaatjes met tijm, gem. aardappelschijfjes, 
paprikareepjes, ui en champignons 

€ 7.75/pp. 
SAUS IN POTJES (±150gr). 

 

♦ Cocktail, tartaar, zigeuner, curry, look en look met 
groenten.         € 1.00/Stuk. 

IDEETJES OM GEZELLIG TE TAFELEN 
FEESTGOURMET 

 

♦ Samengestelde schotel  met 10 variëteiten: 
     Rundsteak, varkenslapje, kalkoenfilet, chipolata, 

gekruid varkenslapje, kipsaté, varkenssaté, mini 
hamburger, kippengyros en ei met spek. 

€ 11.00/pp. 
KINDERGOURMET 

 

♦ Samengestelde schotel : kipfilets, varkenslapje, 
hamburger en chipolata. 

€ 5.00/pp. 
GOURMET anno 2020 

 

♦ Samengestelde schotel  voor eindejaar: 
    Tournedos met kruidenboter, everzwijnfilet, 

kipfilet, chipolata, koteletje van een lam, mini 
hamburger, varkenshaasje met spek, 
zigeunerschnitzel. 

€ 13.00/pp. 
WILDGOURMET 

 

♦ Samengestelde wildsoorten op schotel: 
     Eend filet, everzwijnfilet,  fazant filet , haas, hert en 

parelhoen. (min 4 pers.) 
€ 18.00/pp. 

♦ met 4  aangepaste wildsausjes 
€ 23.00/pp. 

TEPANYAKI 
Lange bakplaat geschikt voor vlees en vis 

 

♦ Samengestelde schotel van vlees en vis 
     Tournedos, finettes, kipfilet, spekreepjes 

Lamskoteletje, feestworstje, mini hamburger 
     Kwarteleitjes, scampispiesje (min 4 pers.). 

€15.00/pp. 
TEPANYAKI DE LUXE 

Lange bakplaat geschikt voor vlees en vis 
 

♦ Samengestelde schotel van vlees en vis zoals bij 
de tepanyaki maar aangevuld met: scampi met 
bacon, zalmfilet en coquilles.                 

(min 4 pers.) 
€ 18.00/pp. 

 
 
 

Om uw bestelling met zorg af te 
werken, 

vragen  we ten laatste te bestellen op 
vrijdag   20 december voor kerst en 

vrijdag  27 december voor oud/nieuw. 
 

Tijdens Kerst – en eindejaarsweek open op: 
 

Maandag 23/12 en 30/12                     GESLOTEN. 
Dinsdag 24/12 en 31/12           7.30 tot 12.30 uur. 

Na de middag ENKEL AFHALING ! 
Woensdag 25/12 en 01/01      8.00 tot 12.30 uur. 
Donderdag  26/12  en 02/1               GESLOTEN.  

 
AFHALEN VAN BESTELLING MOGELIJK   

TIJDENS SLUITINGSDAGEN !!! 
 

VERS VLEES 
Voor onze keukenprinsessen en hobbykoks! 

Wanneer U zelf uw kookkunsten aan jullie gasten 
wil tonen, bezorgen wij  U de allerfijnste stukjes 

vlees: 
♦ Rundgebraad, entre-côte, tournedos, filets, 

chateaubriand, … 
♦ Kalfsgebraad, - filets,… 
♦ Duroc  D’Olives , varkensgebraad,-haasje, 

mignionette, -kroontje, … 
♦ Kalkoen, kip, konijn, eendenborst, herten- 
     everzwijn-, parelhoen-, fazantenfilet … 
♦ Gevulde kalkoen 
     (bereidingswijze: Braden op 150 °, eerste 2 Kg = 

1 ½ uur, daarna per 1 kg.= ½ uur) 
♦ Gevulde kalkoenfilet (ideaal voor < aantal) 
♦ Alle wildsoorten op bestelling 
 

DESSERTEN 
Een waaier aan desserten zijn tevens ook te 

verkrijgen meer info in de winkel ! 
♦ Kerst- en Nieuwjaars gebak 
♦ Traditionele biscuit enz. … 
♦  Mini gebakjes voor dessertbuffet … 
♦  ijstaarten, smaak naar keuze, … 
 

Wij danken U voor het vertrouwen dat U het 
afgelopen  jaar in  onze  zaak stelde en hopen dat  
we jullie nog steeds met de nodige zorg mogen 
bedienen, wij wensen U prettige feestdagen  en  

een  schitterend  2020 ! 
Vanwege gans het slagersteam !!! 

Feestfolder 
2019 – 2020 

 
 
 

Feesten met 

je slager, 
dat is feesten 

zonder zorgen 

Slagerij – Traiteur - Versmarkt 
Jacobs – De Roover 

Marktstraat 12 
9111 Puivelde – Belsele 
Tel.nr.: 03/ 772.27.79 

 
Website: www.jacobsderoover.be 

@-mail: jacobs.de.ro@skynet.be 
 

! Online bestellen ook mogelijk ! 
 

-- Thuisbezorging -- 
-- Mogelijk -- 

 
 

Volledige menu’s, folders 
breughel-, vlees- en kaastafels, brunch, 

koude en warme buffetten 
afzonderlijk verkrijgbaar ! 



 

 

Menu’s 

2019 – 2020 

 
 

 
Tijdens het weekend van 07 – 08  

december degustatie van de 
eindejaarsgerechten. 

 
 

Slagerij – Traiteur - Versmarkt 
Jacobs – De Roover 

Marktstraat 12 
9111 Puivelde – Belsele 
Tel.nr.: 03/ 772.27.79 

 
Website: www.jacobsderoover.be 

@-mail: jacobs.de.ro@skynet.be 
 

! Online bestellen is mogelijk ! 
 

--- Thuisbezorging ---

 MENU 1. 
 

♦Assorti warme hapjes ( 3st.) 
♦ Koninginnehapje 
♦ Tomatensoep met balletjes + broodje 
♦ Konijnrollade met four roses bourbon whisky 

groenteboeket en kroketten 
♦ Cup Vanille/mango/passievrucht 

€ 24.50/pp. 
MENU 2. 

 
♦ Assorti warme hapjes ( 3st.) 
♦ Klassieke visschelp 
♦ Velouté van pompoen + broodje 
♦ V-haasje met streekbiersausje,  
      groenteboeket en kroketten 
♦ Kerst-/ eindejaarsgebak 

€ 28.50/pp. 
MENU 3. 

 
♦ Assorti warme hapjes ( 3st.) 
♦ Scampi-diabolique + broodje 
♦ Velouté van witloof met zalmsnippers + broodje 
♦ Gevulde kalkoenfilets met  
      wintergroentengratin en kroketten 
♦ Kerst -/ eindejaarsgebak 

€ 33.50/pp. 
MENU 4. 

 
♦ Assorti warme hapjes ( 3st.) 
♦ Trio van het huis + broodje 
♦ Velouté van asperge  met tomaat + broodje 
♦ Everzwijnfilet met calvados  
     wintergarnituur en kroketten/gratin. 
♦ Dessertbordje of ijstaart (min.  4 pers) 

€ 38.50/pp. 
MENU  5. 

 
♦ Assorti warme hapjes (3st.) 
♦ Bordje gerookte zalm, rode biet, bloedappel-  
     sien, met dressing Griekse yoghurt + broodje 
♦ Velouté van asperge met tomaat + broodje 
♦ Jachtcarrousel verfijnd met sausjes 

wintergarnituur en kroketten/ gratin. 
♦ Dessertbordje of ijstaart      (min. 4 pers) 

€ 41.50/pp. 
 
 

BESTELLIJST FOLDER 2019-2020 
 

Aperitiefhapje. 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 

Feestelijke Soepen. 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 

Voorgerechten. 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 

Hoofdgerechten. 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 

Aanvulling op gerechten/saus. 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 

Aardappelgerechten. 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 

Dessert. 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 

Menu’s 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 
♦ ………………………………………………… 

 

Menu’s 

2019 – 2020 

 
 

 
Tijdens het weekend van 07 - 08  

december degustatie van de 
eindejaarsgerechten. 

 
 

Slagerij – Traiteur - Versmarkt 
Jacobs – De Roover 

Marktstraat 12 
9111 Puivelde – Belsele 
Tel.nr.: 03/ 772.27.79 

 
Website: www.jacobsderoover.be 

@-mail: jacobs.de.ro@skynet.be 
 

! Online bestellen is mogelijk ! 
 

--- Thuisbezorging --- 
 
 


