
Keurslager Derycker

Lekkere feestideeën



APERO warm

 › 575 Gebakken kippenvleugeltjes (+/-30gr/stuk)  € 14,90 / kg
 › 710 Minikaaskroket  (8 stuks)  € 6,00 / st.
 › 711 Minigarnalenkroket (8 stuks)  € 9,00 / st.
 › 919 Minispiesjes met gemarineerde scampistaart  € 2,40 / st.
 › 1241 Mini Italiaans worstenbroodje (8 stuks)  € 8,00 / st. 

Start je feest in stijl

SOEPEN
 › 403 Tomatenroomsoep met balletjes  € 6,00 / l
  (room afzonderlijk verpakt)
 › 607 Boschampignonsoep met truffel en mascarpone  € 8,00 / l
 › 966 Ossenstaartsoep (beperkte hoeveelheid)  € 10,00 / l

APERO koud

 › 1340 Mini schoteltje vitello tonnato  € 2,50 / st.
 › 341 Mini schoteltje gerookte zalm  € 2,50 / st.
 › 712 Scampi dip  € 2,50 / st.
 › 1004 Tartaar gerookte zalm en kruidenkaas  € 2,50 / st.
 › 1219 Glaasje Italiaanse americain  € 2,00 / st.
 americain natuur, groene pesto, Parmezaanse kaas, groene selder
 › 1355 Tomaat, mozzarella, pesto  € 2,00 / st.
 › 922 Hapje noordzeegarnaalsla  € 3,00 / st.
 › 980 Tapasschotel (5 pers.) details zie webshop  € 60,00 /st. 

 Specialiteiten van het huis, assortiment apero kaasjes, dip enz

Beste klant 

Wij aanvaarden enkel bestellingen in de winkel en online via onze webshop op

 www.keurslager-derycker.be 

Om organisatorische redenen aanvaarden wij GEEN bestellingen via mail of via telefoon.

Bestellen kan tot:

 • Kerst: tot en met maandag 19 december (open tot 18.30 u.)

 • Oudejaar: tot en met maandag 26 december (enkel online, winkel gesloten)

OP VERTOON VAN UW BESTELBON KAN U BETAALDE BESTELLINGEN  
AFHALEN AAN ONZE ZIJDEUR.

  (onze versbox zal buiten gebruik zijn door het aantal bestellingen)

De allergenen van alle artikelen vermeld in de folder zijn vanaf 16/12/2022

te consulteren via onze webshop:  https://webshop.keurslager-derycker.be 



VOORGERECHTEN koud

VOORGERECHTEN warm

 › 603 Kaaskroket van ’t huis  € 2,25 / st.
 › 604 Garnalenkroket van ’t huis  € 4,25 / st.
 › 717 Vispannetje van ’t huis op bedje van fijne groentjes (*)  € 14,90 / pers.
 › 1354 Scampi diabolique a l’ostendaise (*)  € 12,90 / pers.
  (*) waarborg  € 3,00 / st.

 › 1229 Bordje vitello tonnato  € 11,50 / pers.
 › 935 Bordje van de zee  € 13,50 / pers. 
 koud visgerechtje (zalm, garnaal, heilbot ...)

 › 704 Bordje tomaat-noordzeegarnaal  € 13,90 / pers.

Geniet van een  
heerlijk voorgerecht uit  
ons koud assortiment

Of laat je verleiden 
door een lekker warm 
voorgerecht



KEUZE UIT AANGEPASTE GROENTJES EN AARDAPPELEN OF KROKETJES

INBEGREPEN IN DE PRIJS VAN DE GERECHTJES 

 › 722 Gevulde kalkoenbout met zachte wildsaus  € 18,00 / pers.
  (met onze sinds jaren gekende feestelijke vulling) 
 › 726 Filet van hertenkalf met portosaus  € 22,90 / pers.
 › 582 Varkenshaasje met sausje van honing en mosterd  € 18,00 / pers.
 › 724 Vispannetje van ‘thuis op een bedje van fijne groentjes (borg 3€)  € 25,00 / pers.
 › 1057 Filet van parelhoen met duivensaus  € 22,50 / pers. 
 

Aangepaste groenten

 › 946 Groenteboeketje (indien afzonderlijk besteld)  € 5,75 / pers.
  Worteltjes, bundeltje fijne boontjes ombonden met gerookt spek, 
  bloemkool- en broccoliroosjes, witloofstammetje, half Provençaals tomaatje
Of
 › 1222  Chutney van appel en veenbessen (indien afzonderlijk besteld)  € 5,00 / pers. 

Aardappelgerechten (in huis gemaakt)
 › 991 Aardappelgratin (indien afzonderlijk besteld)  € 11,00 / kg
 › 1223 Pommes duchesse (indien afzonderlijk besteld)  € 1.50 / st
 › 985 Aardappelkroketjes (indien afzonderlijk besteld)  € 0,30 / st.
 › 940 Gebakken krieltjes met look (indien afzonderlijk besteld)  € 10,50 / kg

HOOFDGERECHTEN SPECIALITEIT VAN HET HUIS
 › 242 Verse kalkoen ontbeend en gevuld met farce  (+/-400gr/pers)  € 7,50 / pers
   Vanaf 5 pers (baktijd wordt vermeld bij afhaling)
 › 304 Kalkoen bovenbil ontbeend en gevuld met farce (vanaf 600gr)  € 22,50 / kg
 › 322 Filet van kalkoen gevuld met farce (vanaf 600gr)  € 22,50 / kg
 › 270 Farce (eindejaarsvulling = specialiteit van het huis)  € 20,00 / kg

   Farce = champignons, pistaches, truffel en 3 soorten drank
 › 2992 Farce zonder alcohol  € 20,00 / kg
   Farce = champignons, pistaches, truffel en zonder alcohol 

Saus om op te warmen: 
 › 1258 Champignonroomsaus / archiducsaus  € 17,50 / kg
 › 1432 Wildsaus  € 17,50 / kg
 › 852 Bearnaisesaus (potjes van ± 150g)  € 1,75 / potje
 › 1597 Portosaus  € 17,50 / kg
 › 1093 Druivensaus  € 17,50 / kg
 › 2906 Honing mosterdsaus  € 17,50 / kg

De specialiteit van 
uw Keurslager



GEZELLIG TAFELEN
Verkrijgbaar vanaf minimum 2 pers. per schotel - vanaf 4 pers. buiten de eindejaarperiode 

 › 854  Fondue (± 350 g / pers.)  € 11,50 / pers.
   rund, varken, kalkoen, spekvinkjes, chipolata en  

  2 soorten gekruide gehaktballetjes
 › 618 Kinderfondue (± 250 g / pers.)  € 8,25 / pers.
   spekvinkje, minihamburgertje, chipolata en 3 soorten  

  zacht gekruide gehaktballetjes
 › 856 Gourmet  € 12,50 / pers.
   biefstuk, gemarineerde lamskotelet, slavink, chipolata, cordon bleu,  

  kippenschnitzel, kaassteak, varkenshaasje, hamburgertje
 › 1230 Kindergourmet  € 9,00 / pers.
   chipolatarolletje, minihamburgertje, cordon bleu, kippenschnitzel, kaassteak
 › 1356  Burgerparty  € 19,00 / pers.
   5 burgers, 5 broodjes, enkele plakjes kaas, groentjes,  

  sausjes en garnituur per persoon.
 Iedereen bakt zelf zijn burgertje op de gourmet- of teppan yaki en vult dan zelf het broodje naar wens. 

 › 862 Steengrill (ALLERGENENVRIJ)  € 17,90 / pers.
   gemarineerde lamsfiletkotelet, gemarineerde kalfsmedaillon,  

  gemarineerd kalkoenfiletje, gemarineerd kipfiletje, gemarineerd  
  eendenborstfiletje, americain burgertje, gekruid biefstukje, gekruid  
  varkenshaasje, gemarineerd sneetje lomo 100% Duroc Batalle

 › 964 Teppan yaki (*)  € 22,50 / pers.
   lomo 100% Duroc Batalle, gemarineerd lamsfiletje, spiesje van witte  

  pens en kippengrillworst, kalfsmedaillon, konijnenrugfiletje, gekruid  
  biefstukje, gemarineerde scampibrochette, stukje zalmfilet, coquille,  
  champignon, witloof, courgette, peultjes en krieltjes

 › 884 Wok (*)  € 16,50 / pers.
   scampi, varken, lam, kip en rund met rijst, tagliatelle en Oosterse noedels 

  begeleid van een volledige handleiding en room om ieder gerechtje af te smaken

 › 853 Koude groenten voor bij fondue, gourmet, tafelgrill (vanaf 2 pers)   € 5,75 / pers.
   bloemkool, broccoli, fijne boontjes, wortel, ½ tomaat, sla, komkommer 

  een schaaltje per persoon
 › 982 Aardappelsalade (+/-200 g / pers.)   € 11,00 / kg

 Sauzen (+/-150 g / potje) 
 › 1247 Cocktailsaus  € 1,75 / stuk
 › 1332 Tartaarsaus  € 1,75  / stuk
 › 1250 Currysaus  € 1,75  / stuk
 › 1328 Looksaus  € 1,75  / stuk
 › 852 Bearnaisesaus  € 1,75  / stuk



KAASPLANK
vanaf 2 personen

Maak het jezelf gemakkelijk

 › 905 Kaasschotel (vanaf 2 personen) (250 g kaas / pers.)   € 15,00 / pers.
   met bijpassende garnituur van noten, fruit en honing

CADEAUTIP!
bij ons te verkrijgen. 
- Cadeaucheque
- Geschenkmand (assortiment vrij te bepalen naar budget)

VERS VLEES EN WILD
Ten laatste 1 week op voorhand bestellen a.u.b.
 › Fazant hen
 › Hazenrug, hazenrugfilet
 › Kwartels
 › Wilde eend
 › Eendenborstfilet
 › Parelhoen, parelhoenfilets
 › Filet van wild zwijn
 › Hertenkalffilet, hertenragout 

Rundvlees uit eigen boerderij!
 › Rosbief
 › Côte à l’os
 › Kalfsgebraad
 › Texels lamskroontje
 › Verse Lomo 100% Duroc Batalle (rug) als gebraad of als sneden



KEURSLAGER DERYCKER
Torhoutsesteenweg 46 – 8400 Oostende

Tel. 059 70 23 07

www.keurslager-derycker.be

info@keurslager-derycker.be  

(enkel voor info, GEEN bestellingen!!!)

OPENINGSUREN FEESTDAGEN:
Maandag 19 december open vanaf 8.30 uur tot 18.30 uur – LAATSTE DAG BESTELLINGEN VOOR KERST! 
Dinsdag 20 december open vanaf 8.30 uur tot 18.30 uur
Woensdag 21 december open vanaf 8.30 uur tot 18.30 uur
Donderdag 22 december open vanaf 8.30 uur tot 12.30 uur 
Vrijdag 23 december GESLOTEN
 (wij werken met gesloten deuren om uw bestellingen zo vers mogelijk voor te bereiden)
Zaterdag 24 december open vanaf 8.30 uur tot 17.00 uur
Zondag 25 december – enkel bestellingen afhalen tussen 9.00 en 11.00 uur
Maandag 26 december GESLOTEN (bestellen kan enkel nog online voor oudejaar, laatste dag)
Dinsdag 27 december open vanaf 8.30 uur tot 18.30 uur
Woensdag 28 december open vanaf 8.30 uur tot 18.30 uur
Donderdag 29 december open van 8.30 uur tot 12.30 uur
Vrijdag 30 december GESLOTEN
 (wij werken met gesloten deuren om uw bestellingen zo vers mogelijk voor te bereiden)
Zaterdag 31 December open van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Zondag 1 en Maandag 2 Januari is de winkel gesloten.

Prijzen onder voorbehoud
Door de aanhoudende onzekerheid van de grondstof- en energieprijzen  

kunnen de vermelde prijzen wijzigen.

https://webshop.keurslager-derycker.be/


