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Koude aperitiefhapjes
Koude degustatiehapjes

€ 13.80/6 stuks
Tartaar van zalm met mierikswortelcrème

Haringhapjes met dille
Mousse van Duroc ham

Geitenkaasje met tomatenkonfijt
Curryhummus met sweet chili drops

Vitello tonnato
Ook alles per soort verkrijgbaar 

€ 13.80/6 stuks

  

Macarons: een verhaal apart
€ 13.75/11 stuks

Macaron gevuld met ganache van ganzenlever

Tapasschotel 
vanaf 4 personen € 6.95 pp.

Mediterrane wandeling van 12 verschillende hapjes

  

Aperoschotel van het huis
vanaf 4 personen € 6.75 pp.

Serrano La princessa, Felinosalami, Coppa Duroc d’Olives, 
Porchetta, Royale kaas, Manchego, Comté kaas

  

Uit het vuistje
Los te verkrijgen maar best op voorhand te bestellen:

Tapenades, peppadews, ansjo-olijven, ansjovis, 
aperokappers, kaasblokjes, olijven, olijven-mix, 

batoens met hesp, zongedroogde tomaten, 
Klaartjeskaaskoekjes, hummus, enz ...

Warme aperitiefhapjes
Bladerdeeghapjes 

€ 7.70/7 stuks
Artisanaal en zoals steeds met de grootste 

zorg in eigen atelier gemaakt: 
worstenbroodje 

mini croque monsieur
mini kaasrolletje

mini bruschetta met tomaat en mozzarella
mini quiche mediterranée 

mini vidé met garnalen 
mini pizza

Ook alles per soort verkrijgbaar 
€ 7.70/7 stuks

Opwarmtip: 10’ op 180°C in voorverwarmde oven.

Specialiteiten van het huis
Gelakt buikspek 

€ 21.45/kg

opwarmtip: 1’ op 750W in de microgolfoven

  

Gravad lax van het huis 
met honing dille saus, per 100g

€ 58.20/kg

  

Belie’s Bitterballen
€ 12.00/12 stuks
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Soepen
Tomatendroomsoep € 5.15/st

  

Consommé van ossenstaart € 5.15/st

  

Kreeftensoep met garnituur € 10.25/st

  

Boschampignonsoep € 6.65/st

1 verpakking is goed voor 3 à 4 personen

Warme voorgerechten
Ravioli van kreeft (3 st) met fijne groentjes 

€ 11.75 pp.

  

Scampi’s (4 st) roze pepersaus met brunoise  
groentjes en fettucine  

€ 10.95 pp.

  

Traag gegaarde kalfszwezeriken met 
oesterzwammensaus en bladerdeegje 

€ 14.90 pp.

  

Tongrolletjes (2 st) à L’éscoffier: mosselen,
 rivierkreeftjes, champignons, witte wijnsaus en 

een toefje aardappelpuree 
€ 12.90 pp.

  

Ambachtelijke kaaskroketten, per 4 st 
€ 7.80

  

Ambachtelijke garnaalkroketten, per 4 st 
€ 15.40

Alle warme voorgerechten worden 
enkel afgeleverd in porseleinen schotels 

waarvoor een waarborg wordt aangerekend 
van € 10 en zijn opwarmbaar in de oven 

gedurende ongeveer 15’ op 180°C
afgedekt met aluminiumfolie.

Op zoek naar een puur en origineel 
geschenk 

voor onder de kerstboom?
Wat denkt U van onze exclusieve gins, 

of vermouth.  
Vergeet ook niet onze non alcoholische 

alternatieven Gimber en Nona.
Eens geproefd, voor altijd verkocht!
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Koude voorgerechten
1/2 kreeft Belle-Vue met garnituur 

dagprijs

  

Trio van wildpastei 
fazant, bosduif, everzwijn met garnituur 

€ 8.95 pp.

  

Terrine van ganzenlever met portogelei, 
rode ui konfijt en gebakken appeltje 

€ 14.50 pp.

  

Gerookte zalmschotel “beste van Antwerpen” 
met rode ui, citroen en peterselie 

€ 11.95 pp.

  

Duo Tataki van zalm en tonijn met wakamé 
en balsamico tomaatjes 

€ 13.95 pp.

  

Carpaccio van Wagyu rund 
€ 12.90 pp.

  

Alle koude voorgerechten 
worden gepresenteerd op 

een kant-en-klaar gegarneerd 
porseleinen bord 

waarvoor een waarborg van € 10
wordt aangerekend.

Ceviche van zeebaars met citrusvinaigrette 
€ 12.95 pp.

  

Vitello Tonnato met zijn garnituur 
€ 11.25 pp.

  

Ook verkrijgbaar: 
foie gras

verse ganzenlever om zelf te bakken)
verse truffels

beste gerookte zalm van Antwerpen 
tartaar van zalm 

en een enorm groot assortiment wildpasteien.
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Hoofdgerechten vlees
Fazant Brabançonne 

€ 17.50 pp.
½ Fazantje bereid met gebakken witloof, 
appel met veenbessen, knolselderpuree 

en fine champagnesaus.

  

Hertenfilet van het huis 
€ 22.95 pp.

Filetstukje van het hert met herfstchutney, 
knolselderpuree, gebakken witloof en 

bospaddenstoelensaus.

  

Hertenstoofpotje Lindemans kriek 
€ 26.50/kg

Stoofpotje van hert met boschampignons.

  

Kalkoengebraad champignonsaus 
€ 13.75 pp.

Kalkoengebraad met champignonsaus, 
appeltje met veenbessen, gebakken witloof, 

boontjes met gerookt spek en gratin dauphinois.
Alle gerechten worden afgeleverd 

in porseleinen schotels 
waarvoor een waarborg van € 10

wordt aangerekend en zijn opwarmbaar 
in de oven gedurende ongeveer 20’ op 180°C

afgedekt met aluminiumfolie. 

Hoofdgerechten vis
Hele kreeft (750g) Belle-Vue met garnituur 

dagprijs

  

Tongrolletjes à L’escoffier (3 stuks) 
€ 17.25 pp.

Tongrolletjes met mosselen, rivierkreeftjes, 
champignons, witte wijnsaus 

en aardappelpuree.

  

Zeewolf 
€ 18.70 pp.

met pancetta, pastinaakpuree 
en saus van de chef.
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De enige echte ... gevulde kalkoen
Anno 2021, reeds 58 jaar de specialiteit 

van het huis!

Hele kalkoen gevuld 2021
 € 11.25 pp.

Kan besteld worden voor 4, 6 of 8 personen

Volledig ontbeend met mengeling van 
kalkoen- en kalfsvlees, 

bos- en andere champignons, zwezeriken, 
hesp,  truffel en ook nog steeds dat beetje 

beroepsgeheim.

Kalkoenfiletgebraad 2021 
vanaf 4 pers.
€ 13.55 pp.

Kalkoen natuur 
€ 9.60/kg

Kalkoenfilet natuur 
€ 14.35/kg

U kan perfect gebraden kalkoenen 
of filet gebraden warm afhalen op

Vrijdag 24 december tussen 18u en 20u en 
op zaterdag 25 december tussen 12u en 13u, 

hiervoor wordt een supplement van 
€ 2.75 pp. aangerekend.

Het braden van een opgevulde kerstkalkoen
U neemt uw kalkoen op zijn minst 2 uur op voorhand 
uit de koelkast. Op die wijze komt hij reeds op kamer-

temperatuur. U verwarmt uw oven voor op 180°C. 
U legt uw kalkoen ingewreven met een beetje kippen-
kruiden en een beetje olijfolie in een braadslede die 

niet veel groter is dan de kalkoen zelf plus een flinke noot 
boter en schuift die dan in de voorverwarmde oven. 

Vervolgens bakt u hem tot de kleur van uw lekker beestje 
voldoende bruin is, daarna legt u het lapje spek erover 

dat erbij geleverd is. De temperatuur van de oven mag dan 
verlaagd worden tot 140°C. Tijdens het aperitief en/of het 
voorgerecht mag u niet vergeten hem eens regelmatig te 
overgieten. Eerste 2 kg 1 uur en 15 minuten daarna per kg 
half uur bijtellen en dan … smullen maar! Beschikt u over 

een kernthermometer dan mag u gaan tot 65°C erna 
eventjes warm houden kan perfect op 100°C. Smakelijk!
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Het braden van een opgevulde 
kalkoenfilet

U neemt uw kalkoenfilet op zijn minst 2 uur op voorhand 
uit de koelkast. Op die wijze komt hij reeds op  kamer-

temperatuur. U verwarmt uw oven voor op 180°C.  U legt 
uw filet ingewreven met een beetje kippenkruiden  en een 

beetje olijfolie in een braadslede die niet  veel groter is 
dan de filet zelf, tezamen met een  flinke noot boter en 

schuift die dan in de voorverwarmde oven. 
Vervolgens bakt u hem tot de kleur van uw lekker stukje 
vlees voldoende bruin is, de temperatuur van de oven 

mag dan verlaagd worden tot 140°C. Tijdens het aperitief 
en/of het voorgerecht mag u niet vergeten hem eens re-
gelmatig te overgieten.  Eerste kg 45 minuten daarna per 

1/2 kg 1/4 uur bijtellen en dan … smullen maar! 
Beschikt u over een kernthermometer dan mag u aan tot 

60°C. Daarna nog eventjes warm houden kan perfect, 
overdekt met alu folie en de oven op 100°C. Smakelijk!

Het braden van een 
kalkoenfilet natuur

Idem zoals hierboven beschreven met dat verschil dat u 
best uw filet even aanbraadt in de pan en pas daarna 

afbakt in de oven. Braadtijd ongeveer 30 minuten voor de 
eerste kg en dan ongeveer 20 minuten bijtellen per kg.

Het braden van een 
kerstkalkoen natuur

Idem werkwijze zoals hierboven beschreven alleen moet u 
wel de tijd een beetje aanpassen. Eerste kg 1 uur daarna 

per kg 20‘ bijtellen en op het einde de bekende 
De Belie-truc met de poot toepassen. Kent u die nog niet? 

Vraag ernaar! Smakelijk!

Buffet
Koud buffet vanaf 8 pers.

€ 34.50 pp.
Gestoomde zalm met garnituren, 
tomaat met Noordzee garnaal, 

tartaar van zalm met honing dille saus, 
tomaat mozzarella met basilicumsnippers, 

foie gras van het huis met portogelei, 
baby ananas met gebakken scampi’s, 

gerookte eendenborst met mango-gember chutney, 
beenham Duroc d’Olives, 

gevuld eitje.

Ruim zéér verzorgd 
groenteassortiment: tomaten, boontjes, 

komkommer, lentesla, aardappelsla, pastasalade, 
tartaarsaus en cocktailsaus.
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Sauzen & fonds
Béarnaisesaus, peperroomsaus, portoroomsaus, 

fine champagnesaus, portosaus, 
boschampignonsaus, kalkoennatuursaus,

 jagersaus enz … 
Verkrijgbaar per 155 ml. 

€ 2.50/st

  

Lamsfond, wildfond, kalfsfond, visfumet, …

Garnituur
Gevulde appeltjes met veenbessen per 2

€ 4.40

  

Herfstchutney per 250g
 € 3.20

  

Gemarineerde peertjes per 6 stuks
€ 7.25

  

Veenbessen per 250g
€ 2.75

  

Risotto met boschampignons
€ 6.00/2 pp.

Aardappelbereidingen
Aardappelkroketten per 10 stuks

€ 3.50

  

Amandelkroketten per 10 stuks 
€ 4.80

  

Gratin dauphinois 200g pp.
€ 2.35

Warme groenten
Gestoofd grondwitloof per 250g

€ 3.40

  

Gestoofde wortelen per 250g
€ 3.40

  

Groene boontjes met gerookt spek per 250g 
€ 4.40

  

Primeurgroentenmengeling:
gebakken witloof, boontjes met spek, 

broccoli, champignons
€ 5.95 pp.-8-



Fondue
Fondue 

€ 10.50 pp.
Mooi verzorgde en schitterend gegarneerde 

schotels met 1ste keus rundvlees, 
blokjes varkensfilet, stukjes kippenfilet, 

vergezeld van mini vinkjes en gehaktballetjes.

 Vergeet niet om uw fondueolie op voorhand mee 
te nemen (liefst bij het bestellen) en vergeet zeker 

niet uw kasticket voor de teruggave 
van de waarborg.

Gourmet
 

Gourmet Classic 
€ 10.50 pp.

Steak, lamskotelet, kip, chipolata worstje, varkensfilet 
en hamburger.

Gourmet Modern 
€ 10.75 pp.

Pulhofsteak, kipfilet curry, saté, kalfstournedos, lamskotelet 
Mont Ventoux en Ardeense varkensfilet.

Gourmet Wild min. 4 pers. 
€ 18.10 pp.

Fazantenfilet, hertenkalffilet, hazenfilet, eendenfilet, 
wildburger, parelhoenfilet

Kindjes Gourmet 
€ 6.00 pp.

Steakje, worstje, hamburgertje en kippenfiletje.

Groenten & saus 
voor fondue & gourmet

Tomaten, pastasalade, boontjes, aardappelsalade, 
lentesalade, komkommer 

Met saus: tartaar, cocktail, bbq
€ 26.00 per 4 pp.

Zonder saus 
€ 22.00 per 4 pp.

Teppan yaki
Teppan yaki min. 4 pers.

€ 16.40 pp.
Wandeling met Wit-Blauwe steak, lamskotelet, 

kippenfilet Sumo, kalkoensaté, ananassaté, hamburger, 
zalmfilet Sendai, tonijn Japanese flower, 

scampi Tokio en worstje.

Met rauwe, zelf te bakken groentjes,
zoetzure saus, chili saus en Provence patatjes

€ 21.30 pp.
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7 tips om je vlees perfect te bakken
1. Gebruik bij voorkeur pannen met een dikke 

bodem. Die behouden beter hun warmte wanneer 
u er het vlees in legt. Een hete pan voorkomt dat 

het vlees aan de bodem gaat kleven.

2. Haal het vlees ruim op voorhand uit de koelkast. 
Te koud vlees spant zich op bij het bakken en doet 
de temperatuur te hard dalen. Dat is nefast voor 

een mooi korstje.

3. Pas het formaat van de pan aan het vlees aan. 
Als de pan te groot is, verbrandt de vetstof rond 

het vlees. Als de boter dreigt te verbranden, voeg 
dan een vers klontje toe.

4. Kruiden moet vooraf, want er is niets zo lekker 
als ingebakken smaken. Doe het wel pas net voor 
het vlees de pan in gaat, want zout trekt vocht uit 

vlees.

5. Laat het vlees goed aankorsten vóór u het om-
draait. Verlaag na het aankleuren de temperatuur
om te vermijden dat de buitenkant te sterk uit-

droogt en aanbrandt.

6. Gebruik geen vork tijdens het bakken. Door te 
prikken gaan sappen verloren. Werk liever met 

een spatel of tang.

7. U kunt de baktijd van dikkere stukken verkor-
ten door na het korsten een deksel op de pan te 
plaatsen. Het stoomeffect zorgt voor een snellere 

garing in de kern.

Tip: Bij bakken zorgt vetstof voor de ideale ge-
leiding tussen de hete pan en het vlees. Zo kan 
u ten volle genieten van de heerlijke aroma’s die 
de bruiningsreactie meebrengt. Bakken is vooral 

geschikt voor malse, niet te dik gesneden stukken 
vlees met weinig bindweefsel: steaks, hamburgers, 

koteletten of een varkenshaasje. www.vlam.be

Hoofdgerechten voor 
doe-het-zelvers

Rundvlees
Biefstuk, tournedos, chateaubriand, entrecote, 

filet, rosbief, ossenstaart, Irish rib eye,
bouillie … van superkwaliteit zoals u dat van ons 

gewoon bent.

Wagyu rund
Zesrib, entrecote, carpaccio, steak, filet, schenkel 

(opgelet beperkte beschikbaarheid)

Varkensvlees
Duroc d’ Olives: Gebraad, filet …

Pata negra
Ruggebraad van de lekkerste Spaanse viervoeter, 

chuleta

Lamsvlees
Bout, sneden, filet, zadel, kroontje, carré, 

stoofvlees, kotelet, …

Kalfsvlees
Gebraad, filet, oester, tong, osso buco, 

sneetje, zwezeriken, …

Gevogelte
Kip, soepkip, kalkoen, kalkoenfilet, 

piepkuiken, eend, eendenfilet, 
bosduif, bosduiffilet, jonge duif, parelhoen, 

kwartel, gevulde kwartel met boschampignons, 
wilde eendenfilet, zwartpootkip, …

Wild
Fazantenhen, fazantenhaan, haas, hazenrug,

 hazenbillen, reefilet, hertenkalffilet, fazantenfilet, 
hertenkalftournedos, gevulde fazant, 

barbarie eend, ...
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Dessert
Dessert van het huis in glazen potjes

Trio choco mousse 
€ 3.35/st

Panna cotta framboos 
3.35/st

Voor de glazen potjes wordt een waarborg 
van € 2.00 aangerekend

Voor bij de koffie
Speculaaskoekjes, speculaaskoekjes met amandel, 

marsepein, advocaatpralines met likeur, 
vanillewafeltjes, vanillewafeltjes met chocolade, 
marsepeinpraline, chocolade zoenen met twee 

soorten chocolade.

De handigste manier om te bestellen is via onze web-
shop: www.keurslagerdebelie.one2three.app.
U krijgt binnen de 72 uur bevestiging met een 

eindejaarsbestelnummer.

Er kan geen charcuterie of salades op voorhand 
besteld worden, in de winkel is er zoals steeds een 

uitgebreide keuze.

Het gedeelte van de webshop eindejaarsbestelling 
gaat open op 1/12/2021. Tot en met 18/12/2021 

kunt u terecht op de dagdagelijkse webshop, die dan 
sluit tot en met 31/12/2021.

Er worden geen bestellingen meer aanvaard 
via mail, Whatsapp of Messenger

Om lange wachttijden te vermijden, vragen wij u om 
uw bestelling op voorhand te komen afrekenen.

Bestel alles wat u nodig heeft in één keer en denk 
goed op voorhand na over uw keuze. Het bespaart u, 

ons en onze leveranciers een hoop zorgen.
Indien u telefonisch 03.230.34.34 bestelt, gelieve 
zoveel mogelijk op voorhand uw keuze te maken.

Probeer veranderingen en bijbestellingen te vermijden.

Gelieve ook zeker altijd uw bestelbon of bestel-
bonnummer mee te brengen bij het afhalen van uw 

bestelling. Het vermijdt nodeloos lang wachten.
Gelieve uw bestelling en rekening te controleren 

zodat u tevreden aan tafel kan gaan.

Tijdens deze drukke dagen zijn wij genoodzaakt te 
werken volgens onze feestfolder en zijn afwijkingen 

niet mogelijk. Dank voor uw begrip.

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande en wij behouden 
ons het recht om de opgegeven prijzen te wijzigen.

Uw Keurslager en zijn Keurige medewerkers danken 
u voor het vertrouwen en wensen u gezellige, 

smakelijke, gezonde en vooral veilige 
eindejaarsfeesten en een prachtig 2022!

Bestellingen kunnen enkel gedaan worden 
via telefoon, live in de winkel, 

maar bij voorkeur via de webshop. 
Bestellingen kunnen gedaan worden 

tot en met maandag 20 december voor Kerstmis 
en tot en met maandag 27 december voor Nieuwjaar.
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Keurslager De Belie
Jozef Wautersstraat 24, 2600 Berchem (Antwerpen)  T: 03/230.34.34

www.keurslagerdebelie.be
webshop : www.keurslagerdebelie.one2three.app.

Alle dagen van 8u tot 13u en van 14u tot 18u, zaterdag doorlopend van 8u tot 17u
Behalve op woensdag, zondag en feestdagen.

Join us on

Gewijzigde openingsuren tijdens de eindejaarsperiode
Maandag 20 december: open van 8u tot 13u en van 14u tot 18u
Dinsdag 21 december: open van 8u tot 13u en van 14u tot 18u

Woensdag 22 december: gesloten wegens werken achter de schermen
Donderdag 23 december: gesloten wegens werken achter de schermen

Afhaling bestellingen mogelijk tussen 11u en 11u30.
Vrijdag 24 december open van 8u tot 14u, afhaling warme kalkoenen vanaf 18u tot 20u

Zaterdag 25 december: afhaling bestellingen tussen 11u en 11u30, 
afhaling warme kalkoenen tussen 13u en 14u

Zondag 26 december: gesloten
Maandag 27 december: open van 9u tot 13u en van 14u tot 17u
Dinsdag 28 december: open van 9u tot 13u en van 14u tot 17u

Woensdag 29 december: gesloten wegens werken achter de schermen
Donderdag 30 december: gesloten wegens werken achter de schermen

Afhaling bestellingen mogelijk tussen 11u en 11u30.
Vrijdag 31 december: open van 8u tot 14u

Zaterdag 1 januari: afhaling bestellingen tussen 11u en 11u30


