
KEURSLAGER DE ROECK
FILIP & VERONIQUEReet

FOLDER

2020-2021

FEEST



Aperitief
Spaanse tapasschotel  voor 4 pers.  € 39,00 /  bord

Ital iaanse tapasschotel  voor 4 pers.  € 39,00 /  bord

Bordje Secreto 07 € 13,85 /  bord

Apero kippenboutjes € 6,00 /  10 st .

Mini  worstenbroodjes € 11 ,40 /  12 st .

Mini  pizza’s € 11 ,40 /  12 st .

Assort iment ovenhapjes € 12 ,00 /  12 st .
 2 worstenbroodjes,  2 mini  v idé met kip,  2 mini  pizza’s ,  
 2  kaashoorntjes,  2 mini  zalm hapjes,  2 mini  garnaal hapjes 
Opwarmtip:  8 min.  in voorverwarmde oven van 180°C

Glaasje met slaatje van geitenkaas,  pi jnboompitten en rucola € 15,00 /  5 st .

Glaasje met mousse van forel  besprenkeld met l imoensap € 15,00 /  5 st .

Glaasje met tartaar van zalm met komkommer en di l le € 15,00 /  5 st .

Glaasje met mousse van bosduif met chutney van appel en rozijnen € 15,00 /  5 st .

Glaasje met grijze garnalen op een bedje van sla en kerstomaat  € 15,00 /  5 st .

Glaasje met mousse van beenham Duroc d’Olives met een takje dille  € 15,00 /  5 st .

Bubbels:Bubbels:    
cava Pupitre Brut – Spanje,  Tarragona  € 9,85 /  f lescava Pupitre Brut – Spanje,  Tarragona  € 9,85 /  f les

Rosé wijn:Rosé wijn:  
Allnatt  Rosé – Frankri jk ,  Roussil lon   € 10,55 /  f les Allnatt  Rosé – Frankri jk ,  Roussil lon   € 10,55 /  f les 



SoepenSoepen
TomatenroomsoepTomatenroomsoep  € 5,35 /  l i ter € 5,35 /  l i ter
 Klassiek tomatensoepje met ballet jes,  afgewerkt Klassiek tomatensoepje met ballet jes,  afgewerkt
 met een scheutje verse room en f i jne kruiden. met een scheutje verse room en f i jne kruiden.

Asperge crèmesoepAsperge crèmesoep  € 6 ,35 /  l i ter € 6,35 /  l i ter
 Zachte bouil lon van asperges met een scheutje verse room Zachte bouil lon van asperges met een scheutje verse room
 en f i jne stukjes aspergepunten. en f i jne stukjes aspergepunten.

WaterkerssoepWaterkerssoep  € 6 ,35 /  l i ter € 6,35 /  l i ter
 Zachte vleesbouil lon met verse waterkers   Zachte vleesbouil lon met verse waterkers  
 en  en een scheutje verse room.

Consommé van ossenstaart  € 6 ,35 /  l i ter
 Geklaarde bouil lon van ossenstaart  
 met een brunoise van f i jne groentjes 
 en f i jngesneden ossenstaart  als garnituur.

Bisque van kreeft  € 9 ,65 /  l i ter
Fluweelzacht soepje met kreeftenvlees  
en afgewerkt met een scheutje droge sherry.

Extra soepballet jes of  soepstengels kan u apart verkri jgen.

Deze soepen zi jn gemakkeli jk op te warmen op een zacht vuurtje.

Met 1  l i ter soep kan men 3 borden vullen.



Koude voorgerechten
Carpaccio van het ‘Belgisch Wit-Blauw’  € 9 ,25 /  pers.

Zeer f i jn gesneden eerste keus rundf i let  geschikt  op een 
porseleinen bord,  vergezeld van een heerl i jke vinaigrette, 
rucola,  geroosterde pi jnboompitten en Parmezaanschil fers. 

  
Carpaccio van Schotse gerookte zalm  € 12 ,50 /  pers.

Met de hand zeer f i jn gesneden Schotse gerookte zalm 
geschikt  op een porseleinen bord,  gegarneerd met 
f i jngesnipperde ui  en petersel ie,  vergezeld van enkele 
kerstomaatjes.

  
Trio van wildpasteien  € 11 ,25 /  pers.
 Drie verschil lende soorten wildpasteien gepresenteerd  
 op een porseleinen bord met garnituur en bi jpassende konf i j ten.

 T ip:  serveren met geroosterd noten- of  rozi jnenbrood     

Vitel lo tonnato  € 12 ,50 /  pers.
 Een I tal iaanse klassieker van f i jn rosé gebraden kalfsvlees,
 gepresenteerd op een porseleinen bord met een heerl i jk sausje  
 op basis van toni jn erbi j .

  
Zeevruchtencocktai l  € 10,80 /  pers.
  Ri jkel i jk gevuld glas met gri jze Noordzeegarnaalt jes,  slareepjes, 
 tomaat,  ei t jes en huisbereid cocktai lsaus.

 
Bi jpassende witte wijn (vis en vlees) :Bi jpassende witte wijn (vis en vlees) :    
Gran Maestro Appasimiento Bianco - I tal ië,  Pugl ia  € 9,55 /  f lesGran Maestro Appasimiento Bianco - I tal ië,  Pugl ia  € 9,55 /  f les

Bijpassende witte wijn (vis) :Bi jpassende witte wijn (vis) :    
Bordeaux Blanc – Frankri jk ,  Bordeaux  € 9,75 /  f lesBordeaux Blanc – Frankri jk ,  Bordeaux  € 9,75 /  f les

Bijpassende rode wijn:Bi jpassende rode wijn:    
Gran Maestro Appasimiento Rosso – I tal ië,  Pugl ia  € 9,55 /  f lesGran Maestro Appasimiento Rosso – I tal ië,  Pugl ia  € 9,55 /  f les



Warme voorgerechtenWarme voorgerechten
Rijkel i jk gevuld vispannetje  € 11 ,85 /  pers.
 In visfumet gepocheerde tongrollet jes,  zalmf i let 
 en Deense kabeljauw, vergezeld van gri jze garnalen 
 in een wit  wijnsausje.
 

Scampi ’s in een kreeftensausje  € 10,75 /  pers.
 5 gepelde scampi ’s in een zacht sausje van kreeft , 
 afgewerkt met kleine stukjes tomaat.

Sint-jakobsgratin “Royale”  € 9 ,25 /  pers.
 Ovenschaalt je gevuld met vruchtvlees van de sint-jacobsschelp
 in een f i jn vissausje,  afgewerkt met gri jze garnaalt jes.

Sint-jakobsgratin “Duo”  € 9 ,65 /  pers.
Ovenschaalt je met een duo van kort  gebakken scampi ’s en gegri lde 
sint-Jakobsvruchten in een Chardonnay-sausje en garnituur. 

Normandische tongrollet jes  € 9 ,25 /  pers.
 Twee rollet jes tongf i let  in een wit  wijnsausje met als garnituur 
 f i jne stukjes tomaat en champignons.

Versbereide beemsterkaaskroketten   € 7 ,80 /  4 st .

Versbereide garnaalkroketten  € 15,50 /  4 st .

Bi jpassende wijn: Bi jpassende wijn: 
Bordeaux Blanc- Frankri jk ,  Bordeaux      9 ,75 /  f lesBordeaux Blanc- Frankri jk ,  Bordeaux      9 ,75 /  f les

Al onze warme voorgerechten zi jn geschikt  in ovenvaste schotels, 
overgoten met de bi jhorende saus  
en dienen enkel nog te worden opgewarmd (ong.  20 min.)n enkel nog te worden opgewarmd (ong.  20 min.)
in een voorverwarmde oven van 180 °C afgedekt met aluminiumfol ie.in een voorverwarmde oven van 180 °C afgedekt met aluminiumfol ie.



Hoofdgerechten
VLEESGERECH TEN

Gebakken kalkoenf i let  in appelsiensausje € 9,65 /  pers.
Opgevulde en gegri lde kalkoenf i let  in appelsiensausje € 10,75 /  pers.
Varkenshaasje met pepertjes in een f i jn roomsausje € 10,85 /  pers.
Gevuld kalfsgebraad met kaas en hesp met bijpassend kaassausje € 12,85 /  pers.
Gegri lde eendenborstf i let  in mangosausje €  14,85 /  pers.
Koni jnenbil len bereid met kriekenbier € 9,25 /  pers.

Bi jpassende wijn:Bi jpassende wijn:  
Minervois Cuvée Olric – Frankri jk ,  Languedoc  € 9,85 /  f lesMinervois Cuvée Olric – Frankri jk ,  Languedoc  € 9,85 /  f les

WILDGERECH TEN

Klassiek gebakken f i let  van jong everzwijn in wildsausje € 14,95 /  pers.
Rosé gebakken en gef i leerde hazenrug ‘harleki jn’  € 17 ,50 /  pers.
Gegri lde hertenkalff i let  in een boschampignonsaus € 19 ,85 /  pers.
Zacht gebakken fazantenf i let  in portosausje € 16 ,25 /  pers.
Heerl i jk mals wildstoofpotje van everzwijn € 10,50 /  pers.

Bi jpassende wijn:Bi jpassende wijn:  
Gran Maestro Appassimento Rosso  – I tal ië,  Pugl ia  € 9,55 /  f lesGran Maestro Appassimento Rosso  – I tal ië,  Pugl ia  € 9,55 /  f les

VISGERECH TEN 

Normandische tongrollet jes (4 st . )   € 17 ,75 /  pers.
 met garnaalt jes in een witte wijnsaus
Kort gebakken,  gepelde scampi ’s (8 st . )  € 16 ,75 /  pers.
 in een zacht kreeftensausje 
Noordzeevispannetje  € 17 ,25 /  pers. 
 van tongrollet jes,  zalm, kabeljauw en gri jze garnaalt jes

Bijpassende wijn:Bi jpassende wijn:  
Paul Mas Chardonnay – Frankri jk ,  Languedoc  € 8,85 /  f lesPaul Mas Chardonnay – Frankri jk ,  Languedoc  € 8,85 /  f les

Al onze hoofdgerechten zi jn geschikt  in ovenvaste schotels, 
overgoten met de bi jhorende saus en dienen enkel nog te worden opgewarmd
in een voorverwarmde oven afgedekt met aluminiumfol ie. 
vlees:  op 200°C ong.  25 à 30 min/ vis :  op 180 °C ong.  20 min.



Specialiteit van het huis
  
Verse kalkoenen  € 11 ,75 /  kg
Verse kalkoenf i let  € 16 ,45 /  kg
Feestel i jk gevulde babykalkoen (5-8 personen) € 49,50 /  st .
Feestel i jk gevulde kalkoen (9-12 personen) € 71 ,50 /  st .
Feestel i jk gevulde kalkoenf i let  € 19 ,65 /  kg
Overheerl i jke kalkoensaus € 11 ,75 /  kg
 

Wij  ontbenen voor u de mooiste kalkoenen en vullen die met onze heerl i jke 
vull ing op basis van kalfsgehakt ,  kalkoenf i let ,  truffel ,  mandari jnt jes, 
pistachenoten,  champignons,  Cherrykriekjes,
een scheutje whisky en een snuif je beroepsgeheim, de kalkoen wordt daarna 
zorgvuldig dichtgenaaid.

Braadtip:
Neem de kalkoen 2 uur op voorhand uit  de koelkast om
op kamertemperatuur te komen. Verwarm vervolgens uw oven voor
op 140°C en bak hem als volgt :  eerste 2 kg,  1 .5 uur,
daarna per kg telkens 30 min.  bi j tel len
(bi jv.  een kalkoen van 4 kg = 2 .5 uur braden).

Bi jpassende wijn:Bi jpassende wijn:  
Minervois Cuvée Olric,  Frankri jk - Languedoc    € 9 ,85 /  f lesMinervois Cuvée Olric,  Frankri jk - Languedoc    € 9 ,85 /  f les



Groenten en fruit
Warme groenten  € 7 ,25 /  pers.
 Verschil lende verse groentjes zoals f i jne boontjes,  Brussels lof,
 kleine erwtjes,  wortelstaaf jes,  verse bloemkool en broccol i     
 geschikt  in een glazen schotel ,  klaar om opgewarmd te worden  
 in oven of  microgolf.

Fruitassort iment   € 6 ,75 /  pers.
 Twee peertjes in de rode wijn en een woudappelt je met veenbessen geschikt 
 in een glazen schotel ,  klaar om opgewarmd te worden in oven of  microgolf.   

Weet dat u bi j  ons ook terecht kan voor een uitgebreid assort iment verse 
groenten en fruit . 
Wij  geven u graag advies!

Aardappelgarnituren
Aardappelkroketten  € 3,00 /  10 st .

Amandelkroketten € 4,00 /  10 st .

Hazelnootkroketten € 4,50 /  10 st .

Aardappelpuree voorgerecht € 3,00 /  pers.

Aardappelpuree hoofdgerecht € 4,50 /  pers.

Verse voorgebakken fr ieten € 3,60 /  kg

Aardappelgrat in € 5,10 /  pers.

Bakpatatjes € 3,10 /  pers.



Schotels en buffettenSchotels en buffetten
CharcuterieschotelCharcuterieschotel  (vanaf 4 pers.)  € 9,25 /  pers. (vanaf 4 pers.)  € 9,25 /  pers.

Schotel  van ambachtel i jke vleeswaren en zelfbereide salades Schotel  van ambachtel i jke vleeswaren en zelfbereide salades 
met de grootste zorg gegarneerd,  tafelklaar.met de grootste zorg gegarneerd,  tafelklaar.

  
KaasschotelKaasschotel  (vanaf 4 pers.) (vanaf 4 pers.)
Schotel  met verschil lende soorten wereldkazen aangevuld metSchotel  met verschil lende soorten wereldkazen aangevuld met
noten,  v i jgen,  dadels en een overvloedig fruitassort iment.noten,  v i jgen,  dadels en een overvloedig fruitassort iment.
 als hoofdgerecht (300 g) € 14,50 /  pers. als hoofdgerecht (300 g) € 14,50 /  pers.
 als dessert  ( 180 g) € 11 ,50 /  pers. als dessert  ( 180 g) € 11 ,50 /  pers.

Bi jpassende witte wijn:Bi jpassende witte wijn:  
Paul Mas Chardonnay – Frankri jk ,  Languedoc  € 8,85 /  f les Paul Mas Chardonnay – Frankri jk ,  Languedoc  € 8,85 /  f les 

Bi jpassende witte zoetere wijn: Bi jpassende witte zoetere wijn: 
Pinot Gris ‘Signature’  – Frankri jk ,  Elsace   € 11 ,45 /  f lesPinot Gris ‘Signature’  – Frankri jk ,  Elsace   € 11 ,45 /  f les

Bijpassende rode wijn:Bi jpassende rode wijn:  
Gran Maestro Appassimento Rosso  – I tal ië,  Pugl ia  € 9,55 /  f lesGran Maestro Appassimento Rosso  – I tal ië,  Pugl ia  € 9,55 /  f les

Koud buffet  (vanaf 4 pers.)   € 26,30 /  pers. 
Belgische trostomaat gevuld met Noordzeegarnaalt jes
verse gepocheerde roze zalmf i let  (graatloos)
gekookte hoeve-eit jes
gebakken kipf i lets met verse ananas 
witte asperges in een jasje van huisbereide beenham
cavail lon meloen met gedroogde ham “Duroc d ’Ol ives”
rosé gebakken rosbief  en varkensgebraad met seizoensgroentjes
aardappelsalade en aangepaste sausjes    
d i t  al les gegarneerd en versierd met vers fruit

Koud buffet  de luxe  (vanaf 4 pers.)  € 33,55 /  pers.
Belgische trostomaat gevuld met Noordzeegarnaalt jes  
tr io van gerookte zalm, hei lbot en forel  met garnituur
verse gepocheerde roze zalmf i let  (graatloos )
gekookte hoeve-eit jes
gebakken kipf i lets met verse ananas
witte asperges in een jasje van huisbereide beenham
cavail lon met gedroogde ham “Duroc d ’Ol ives”
rosé gebakken rosbief  en varkensgebraad met seizoensgroentjes
aardappelsalade en aangepaste sausjes
dit  al les gegarneerd en versierd met vers fruit



Vlees en wild 
voor de fervente hobbykok

Het al lerf i jnste vlees komt van uw Keurslager, 
ook voor wild zi jn wij  uw special ist !

Varken:  Duroc d ’Ol ives
 varkenskroon,  varkenshaasje,  varkenswangetjes,  varkensgebraad,  

Varken:  Lomo Pata Negra
 Pata Negra kotelet jes uit  Spanje

Oost-Vlaams kalfsvlees
 kalfsgebraad,  kalfskoteletten,  kalfsf i let ,  kalfslapjes, 
 kalfszwezeriken,  osso bucco

Rundvlees “Belgisch Wit-Blauw”  gekweekt in de polders van Moerbeke-Waas
 rosbief,  chateaubriand,  f i let  pur,  tournedos,  entrecote,  Côte à l ’os,  soepvlees

Rundvlees “nog enkele toppers”
Charolais (Frankri jk) ,  Blond Aquitaine (Frankri jk) ,  Hereford 
(Engeland) ,  Black Angus (Schotland) ,  West-Vlaams Rood (België) , 
Bocquil lon (België) ,  Simmental  (Oostenri jk)

Lamsvlees
 lamsf i let ,  lamskotelet jes,  lamscarré,  lamsbout,  lamsbrochette

Konijn
 f i letrollade,  koni jnenrug,  koni jnenbil len

Gevogelte
 parelhoenf i let ,  eendenf i let ,  kwartel ,  kwartelf i let ,  duif,  parelhoen,  
 k ip,  kalkoen

Wild
 Hazenrugf i let ,  reef i let ,  hertenkalff i let ,  everzwijnf i let ,  patr i js ,  
 fazantenf i let ,  fazant (haan of  hen)

Sauzen
Voor elk heerl i jk stukje vers vlees is de aangepaste warme saus apart 
verkri jgbaar:
Warme sauzen € 11 ,75 /  kg

bearnaisesaus,  peperroom, boschampignonsaus, 
wildsaus,  portosaus,  kalkoensaus,  mangosaus, 
veenbessensaus,  lams- en sinaasappelsaus.  

Zelf  aan de slag met het bereiden van een warme saus?   Zelf  aan de slag met het bereiden van een warme saus?   
Probeer dan zeker onze zelfbereide fonds als basis.Probeer dan zeker onze zelfbereide fonds als basis.
Kalfsfond en/of wildfond € 9,50/ kgKalfsfond en/of wildfond € 9,50/ kg



Braadtips om je vlees Braadtips om je vlees 
perfect te bakken

1 .  Neem het vlees 1  uur op voorhand uit  de koelkast om op kamertemperatuur 
te laten komen. Zo zal  u ondervinden dat het vlees mooi korst t i jdens het 
bakken en dat de warmte makkeli jker doordringt . 

2 .  Maak gebruik van een kleefpan 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. 

3 .  Zorg voor het juiste formaat van pan.  Indien de pan te groot is ,  verbrandt 
de vetstof.   Als de boter dreigt  te verbranden,  voeg dan een vers klontje 
boter toe. 

4.  Kruid het vlees voor het bakken zodat de smaak van de kruiden in het 
vlees kan dringen.   Doe het wel pas net voor het vlees in de pan gaat , 
want zout trekt vocht uit  het vlees. 

5 .  Laat het vlees langs beide zi jden voldoende aankorsten voor u het 
omdraait .   Verlaag na het aankleuren de temperatuur om te vermijden dat 
de buitenkant te sterk uitdroogt en aanbrandt . 

6 .  Gebruik geen vork t i jdens het bakken.   Door te prikken gaan sappen 
verloren.   Werk l iever met een spatel  of  tang. 

7 .  Dikke stukken vlees (rosbief  of  gebraad) kan u best verder laten garen 
in de oven.   Men kan hiervoor gebruik maken van een kernvoeler.  Wij 
adviseren u graag welke kerntemperatuur het door u gekozen stuk vlees 
nodig heeft . 

8 .  Nadat de bakti jd verstreken is dek je het vlees af  met aluminiumfol ie 
zodat het vlees even kan rusten,  zo komen de sappen en de temperatuur 
helemaal in balans.   Smakeli jk!



Gezellig tafelen
Fondue   € 10,85 /  pers.
 °  rundf i let  “bourguignon”
 °  varkenshaasje “Duroc d ’Ol ives”
 °  f i let  van kip
 °  gekruide kippenballet jes 
 °  spekrollet jes

Kinderfondue  € 6 ,50 /  pers.
 °  kippenblokjes
 °  gekruide kippenballet jes
 °  spekrollet jes 
 °  een leuke verrassing 

 supplement ballet jes 250 g € 4,50 /  suppl .

Gourmet   € 12 ,75 /  pers.
 °  kipf i let 
 °  schnitzelt je van kalkoen 
 °  hamburger 
 °  varkenshaasje “Duroc d ’Ol ives”
 °  cordon bleu van kalfsvlees, 
 °  gemengd sateetje
 °  chipolataworstje 
 °  biefstuk Wit  Blauw
 ° pepermedail lon

Gourmet de luxe  (steengri l l )  € 12 ,95 /  pers.
 °  lamsf i let
 °  rundf i let
 °  varkenshaasje “Duroc d ’Ol ives”
 °  kalfsf i let 
 °  k ipf i let
 °  worstje

Gourmet in ‘t  wild  € 19 ,45 /  pers.
 °  fazantenf i let
 °  everzwijnf i let
 °  hertenkalff i let
 °  parelhoenf i let
 °  eendenf i let
 °  struisvogelf i let .                 



Japanse gourmet of  tepan yaki  € 16 ,45 /  pers.
 °  gemarineerde zalmmedail lon
 °  gemarineerd scampispiesje
 °  rundstournedos met hofmeesterboter
 °  kalkoenhaasje
 °  kippenspiesje 
 °  Ardens varkenshaasje “Duroc D’Ol ives”
 °  chipolataworstje

Kindergourmet   € 6 ,50 /  pers.
 °  kipf i let
 °  biefstukje
 °  hamburger
 °  chipolataworstje   
 °  een leuke verassing 

Koude groentjes  € 7 ,45 /  pers.
 °  sneetjes tomaat met lente-uit jes
 °  geraspte wortelt jes natuur
 °  extra f i jne boontjes
 °  bloemkool-broccol imix
 °  komkommer-radi jsmix 
 °  koude aardappelt jes al les geschikt  in bolschaalt jes (tafelklaar)

Huisbereide koude sauzen   € 2 ,30 /  potje
looksaus,  cocktai lsaus,  tartaarsaus,  Provençaalse saus,  mayonaise, 
cannibalsaus (enkel verkri jgbaar in potjes van 250 g)

Pastasalade  € 11 ,45 /  kg
Aardappelsalade  € 11 ,45 /  kg
Rijstsalade  € 13 ,75/ kg

Bijpassende rode wijn:Bi jpassende rode wijn:  
Minervois Cuvée Olric Frankri jk - Languedoc   € 9,85 /  f lesMinervois Cuvée Olric Frankri jk - Languedoc   € 9,85 /  f les

Bijpassende rosé wijn:Bi jpassende rosé wijn:  
Rosé Allnatt  Pays d ’Oc  € 10,25 /  f lesRosé Allnatt  Pays d ’Oc  € 10,25 /  f les

Bijpassende witte wijn:Bi jpassende witte wijn:  
Gran Maestro Appassimento Bianco  € 9,55 /  f lesGran Maestro Appassimento Bianco  € 9,55 /  f les



Wijnen
CAVA PUPI TRE BRUT - SPANJE, TARRAGONA  € 9 ,85
Cava met een mooie evenwichtige balans,  een fr is karakter en een zachte 
parel ing met een aroma van appel en citrus.  De goudgele kleur verraadt de 
zachte afdronk van groene appel .  Deze Cava uit  het Spaanse Tarragona wordt 
best fr is gedronken tussen 6°C en 8°C.

ROSÉ ALLNAT T PAYS D’OC 2019 – FRANKRIJK ,  ROUSSILLON  € 10,55
Doordat deze rosé hoofdzakel i jk van de Cinsaultdruif  is gemaakt kri jg je een 
fruit ige toegankel i jke wijn met een zi jdezachte textuur.  
Door het toevoegen van Pinot Noir kri jgt  ze een t ikje fr isheid mee. 
Deze rosé is heerl i jk als aperit ief  of  bi j  koude gerechten.

GRAN MAESTRO APPASSIMENTO BIANCO 2019 – ITALIË, PUGLIA € 9 ,55
Deze wijn wordt gemaakt van Chardonnay en F iano druiven die gedeeltel i jk 
gedroogd zi jn .  Het bouquet heeft  aangename hints van tropisch fruit .   Op 
het palet  is het een volle,  ronde en warme wijn met structuur en zachtheid, 
met een del icate en aromatische lange f inisch.  Een heerl i jke wijn om 
te combineren met r i jke voorgerechten,  magere vis ,  wit  vlees of  bi j  een 
kaasplank.   Ook erg geschikt  om te drinken bi j  een gezell ige avond.

BORDEAUX BLANC 2018 – FRANKRIJK ,  BORDEAUX  € 9 ,75
Dankzi j  het grote aandeel Sauvignon Blanc,  laat deze witte wijn veel fr isheid 
zien met aroma’s van wit  fruit  en citrus.   De combinatie met de Semillon en 
Muscadelle druif  zorgt voor een rond palet .   Het is een uitstekende metgezel 
van vis en zeevruchten.

PAUL MAS CHARDONNAY 2019 - FRANKRIJK , LANGUEDOC  € 8,85
Uitstekende Chardonnay met aroma’s van peer,  perzik en een hint  vanil le. 
Aangenaam zacht in de mond met een r i jke smaak en een lange afdronk.
Uiterst geschikt  om te serveren bi j  koude en gegri lde vis ,  paté’s ,  charcuterie- 
en kaasschotels.

PINOT GRIS ‘SIGNATURE’  2019 – FRANKRIJK ,  ELZAS  € 11 ,45
Pinot Gris Signature heeft  een goudgele kleur,  gekenmerkt door een neus met 
aroma’s van witte bloemen, hints van noten en geroosterd brood.  De smaak is 
r i jk en goed gebalanceerd met een aangename en lange afdronk.
Ideaal als aperit ief,  b i j  voorgerechten,  v isgerechten,  bi j  eendenborst en 
kaasplanken.

GRAN MAESTRO APPASSIMENTO ROSSO 2019 – ITALIË, PUGLIA € 9 ,55
De wijn heeft  een dieprode kleur met bruine accenen.   Het bouquet heeft 
aroma’s van r i jp rood fruit .   De smaak is intens en r i jk met zachte,  zoete 
tannine.  Deze wijn gaat heerl i jk samen met rood vlees en geri jpte kazen.

MINERVOIS CUVÉE OLRIC 2015 – FRANKRIJK, MINERVOIS-LANGUEDOC  € 9 ,85
Deze parel biedt een zoet-florale geurstart  met jasmijn en lavendel ,  gevolgd 
door gekonf i j te bessen,  granatappel ,  aardbeien en zwarte peper,  met ook een 
zesty toets van bloedappelsien.  
In de mond is deze wijn strak mineraal met zwart fruit  en Turks fruit  op de 
eerste r i j  met een lange afdronk,  propvol garrigue-kruiden. 
Deze wijn met veel temperament is de ideale metgezel voor rood vlees,  wild, 
lams, eendeborst of  een kaasschotel .



WijntipsWijntips
Sinds enkele jaren verkopen wij  ook aangepaste wijnen bi j  onze gerechten.  Sinds enkele jaren verkopen wij  ook aangepaste wijnen bi j  onze gerechten.  
We kunnen u deze uiterst kwali teitsvolle wijnen aanbieden aan zeer We kunnen u deze uiterst kwali teitsvolle wijnen aanbieden aan zeer 
democratische pri jzen.democratische pri jzen.
Ook onze cava Pupitre Brut is van een parelende kwaliteit  voor slechte €9.95.Ook onze cava Pupitre Brut is van een parelende kwaliteit  voor slechte €9.95.
Welke wijn het meest geschikt  is bi j  welk gerecht vindt u gemakkeli jk terug in Welke wijn het meest geschikt  is bi j  welk gerecht vindt u gemakkeli jk terug in 
deze folder.deze folder.
Hierbi j  nog enkele nutt ige wijnt ips die we u graag meegeven:Hierbi j  nog enkele nutt ige wijnt ips die we u graag meegeven:
Rode wijn bewaar je best op een koele plek in huis.Rode wijn bewaar je best op een koele plek in huis.
Cava en witte wijn het l iefst  bewaren in de koelkast .Cava en witte wijn het l iefst  bewaren in de koelkast .
Een t iental  minuten voor het serveren haal je de wijnen uit  de koelkast .Een t iental  minuten voor het serveren haal je de wijnen uit  de koelkast .
De rode wijnen mogen wat ademen dus die ontkurk je best een uurtje voor het De rode wijnen mogen wat ademen dus die ontkurk je best een uurtje voor het 
schenken.schenken.
Decanteren is met jonge wijnen niet  echt nodig maar mag alt i jd .  Decanteren is met jonge wijnen niet  echt nodig maar mag alt i jd .  
Een mooie karaf oogt natuurl i jk mooi op tafel .Een mooie karaf oogt natuurl i jk mooi op tafel .
Een ideaal wijnglas is een tulpglas,  deze moet niet  veel groter zi jn dan de Een ideaal wijnglas is een tulpglas,  deze moet niet  veel groter zi jn dan de 
bloem zelf.   Deze vorm zorgt er nameli jk voor dat de aroma’s volledig in je bloem zelf.   Deze vorm zorgt er nameli jk voor dat de aroma’s volledig in je 
neus opgenomen worden wanneer je het glas naar je mond brengt .  neus opgenomen worden wanneer je het glas naar je mond brengt .  

Goed om te weten
Omdat het eindejaar voor ons een zeer drukke periode is vragen  
wij  u beleefd om:

•  uw bestell ingen één week op voorhand door te geven: 
  -  voor de kerstdagen bestellen voor 18 december  
  -  voor de nieuwjaarsdagen bestellen voor 26 december

•  niet  af  te wijken van de voorgestelde gerechten t i jdens de feestdagen.  
Buiten deze periode van het jaar is dit  absoluut geen probleem voor ons.

•  uw bestell ingen door te geven in de winkel ,  v ia de webshop:  
www.keurslagerderoeck.be of  v ia mail :  keurslagerderoeck@skynet .be  
( l iefst  niet  telefonisch bestellen) .             

•  uw bestell ingen te komen afhalen samen met uw bestelbon
• om organisatorische redenen in deze voor ons zeer drukke t i jden is het niet 

meer mogeli jk om uw bestell ing 5 dagen voor afhal ing nog te wijzigen.

Op deze manier kunnen wij  al les vlot  laten verlopen en alle bestell ingen met 
de nodige zorg en perfect op t i jd af leveren.
Voor al le meegeleverde schotels,  schalen en bakken wordt een waarborg 
aangerekend van €2,50,  €5,  €10 en €25.   Deze waarborg kri jgt  u uiteraard 
terug na het terugbrengen van deze goederen in perfecte en propere staat .



FILIP & VERONIQUE
KONINGIN ASTRIDPLEIN 1

2840 REET
03/888.04.21

KEURSLAGERDEROECK@SKYNET.BE
WWW.KEURSLAGERDEROECK.BE

KEURSLAGER DE ROECK

OPENINGSUREN FEESTDAGEN: 

MAANDAG 21/12 EN 28/12 VAN 8.00U TOT 12.30U EN VAN 13.30U TOT 18.00U
DINSDAG 22/12 EN 29/12 VAN 8.00U TOT 12.30U EN VAN 13.30U TOT 18.00U
WOENSDAG 23/12 EN 30/12 GESLOTEN
DONDERDAG 24/12 EN 31/12 VAN 8.00U TOT 16.00U
VRIJDAG 25/12 EN 1/1 GESLOTEN
ZATERDAG 26/12 EN 2/1 VAN 8.00U TOT 17.00 U

VERONIQUE, FILIP, ELINE, AMÉLIE EN 
HUN MEDEWERKERS WENSEN U EN UW DIERBAREN ALVAST EEN
PRETTIGE KERST EN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.


