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De Roeck
Koningin Astridplein 1 – 2840 Reet

OPENINGSUREN:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
8u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u00

Zaterdag: 8u00 - 17u00
woensdag en zondag: sluitingsdag

ZOMERVAKANTIE
19 juli t.e.m. 9 augustus 2018

Koningin Astridplein 1 – 2840 Reet
tel. 03 888 04 21

keurslagerderoeck@skynet.be
www.keurslagerderoeck.be

De Roeck

APERITIEFHAPJES
Worstsaté  € 1,00 / st.
Mergueze worstsaté  € 1,25 / st.
Vleugelboutje  € 0,75 / st.
Spare ribbetjes ½ € 2,40 / st.
Aperofakkel  € 0,90 / st.
Mini-kipsaté  € 1,15 / st.
Scampibrochette 2 st.  € 1,75 / saté

TAPASSCHOTEL
TAPASSCHOTEL (vanaf 4 pers.) € 7,95 / pers.
10 gevarieerde Spaanse aperohapjes, tafelklaar en gepresenteerd
in porseleinen schaaltjes. Daarnaast vindt u in onze wandkoeling 
een ruim assortiment tapas zoals: koningsolijven, zongedroogde 
tomaten, batoens, ansjovis, peppadew, apero croque, fetablokjes, 
zwarte olijven, kaas en salamiblokjes. 

ITALIAANSE TAPASSCHOTEL (vanaf 4 pers.) € 8,95 / pers.
Zeer fijn gesneden Italiaanse vleeswaren, tafelklaar gepresenteerd.

DEGUSTATIEBARBECUE
Een uitgekozen combinatie van kleinere stukjes vis of vlees

voor op de barbecue of grillplaat.

CLASSIC  € 7,25 / pers.
gekruide saté (rund, varken), gemarineerde kipfilet,
hamburger, spare rib ½, barbecueworst

FESTIVAL  € 8,25 / pers.
steak “kampioen”, kalkoensaté, gemarineerde kotelet,
lamskotelet, chipolataworstje

FIJNPROEVER  € 10,40 / pers.
pepersteak, Italiaanse kipfilet, lamsbrochette,
bocconcini, scampispies

DE LUXE  € 12,40 / pers.
zalmpapillot, lamskroontje, gekruide steak krokant,
kalkoenhaasje, merguezeworst

KIDSBARBECUE  € 4,20 / kind
kipfilet, hamburger, chipolataworstje

TEPPAN YAKI
€ 14,75 / pers.

Gevarieerd basisassortiment vlees en vis, bestaande uit:
Japanse zalmsteak, scampibrochette, kipsaté ‘yaki tori’, 

kruidensteak ‘Kyoto’, kalkoenhaasje, filet spitje en een worstje. 
Deze Japanse bakwijze maakt geen gebruik van vetten of olie. 
Gebruik zowel binnen als buiten de speciale grillplaat en geniet 

van deze fijnproeversschotel!



ENKELE TOPPERS OM UIT TE PAKKEN 
EN TE GENIETEN 

SAMEN MET UW GASTEN
Entrecote wit-blauw (België) € 22,50 / kg
Côte à l’os wit-blauw (België)  € 21,50 / kg
Tomahawk wit-blauw (België) € 21,50 / kg
Entrecote Black Angus of Aberdeen (Schotland)  € 33,60 / kg
Entrecote Limousin (Frankrijk)  € 42,10 / kg
Entrecote Charolais (Frankrijk) € 35,50 / kg
Entrecote Blonde d’Aquitaine (Frankrijk) € 35,50 / kg
Entrecote Hereford (Engeland)  € 42,25 / kg
Entrecote Simmental (Oostenrijk)  € 42,25 / kg
Ierse filet pur (Ierland)  € 45,50 / kg
Varkenskotelet Duroc d’Olives met spek (België)  € 12,60 / kg
Varkenskotelet Duroc d’Olives zonder spek (België)  € 12,60 / kg
Pata Negra koteletjes (Spanje)  € 29,75 / kg
Parelhoenfilet  € 32,10 / kg
Eendenfilet  € 28,75 / kg

BBQ ASSORTIMENT*
WORSTEN VOOR DE BARBECUE 
barbecueworst  € 1,10
kippenworstrolletje € 1,45
chipolatarolletje  € 1,65
mergeuzeworst  € 1,85
worstsaté € 1,10 
mergueze worstsaté  € 1,35 

HAMBURGERS SPECIALE  
runderhamburger  € 1,35 
kippenburger  € 1,35 
kalfsburger  € 1,55 
Alpenburger  € 1,35 
spekhamburger € 1,55
Italiaanse kipfilet  € 2,10

BARBECUEVLEES VAN HET ZWIJNTJE 
filet spitje  € 2,85
bbqkotelet zonder been  € 2,25 
spare ribbetjes van de chef ½  € 2,50
spekfakkel  € 1,00 
gemarineerde mignonette  € 2,35 
varkensfiletstick  € 2,30 

LAMSVLEES OP ZIJN BARBECUEBEST 
lamskroontje 1/2  € 7,50 
lamsfilet gemarineerd  € 7,25 
lamskoteletjes natuur  € 1,50 
lamskotelet gemarineerd  € 1,50

SATÉ ’S EN BROCHETTES
gemengde saté natuur  € 1,60
gemengde saté gekruid  € 1,70
gemarineerde kalkoensaté  € 1,70
reuzebrochette gemengd € 2,35
mixed grill brochette 250 g  € 3,35
lamsbrochette  € 3,20

HEERLIJKE KIP EN KALKOEN IDEETJES
kipfilet natuur  € 2,10
gemarineerde kipfilet  € 2,10
kalkoenhaasje  € 2,00
voorgegaarde kippenboutjes  € 1,00
bocconcini  € 2,10

RUNDVLEES OP ZIJN BEST
entrecote 300 g  € 6,50
steak krokant  € 3,20
steak natuur  € 3,20
steak ‘kampioen’ € 3,05
pepersteak  € 3,20
chateaubriand  € 3,70

VLEES UIT DE ZEE
scampibrochette  € 3,90
zalmfilet in papillot  € 4,20
Noordzee papillot  € 4,75 
zalmhaasjes  € 3,50

ALLES VOOR EEN VOLLEDIG 
BARBECUEFEEST

KOUDE GROENTEN  € 5,95 / pers.
6 soorten vers gesneden groenten:
slamix, tomatenpartjes met lente uitjes, bloemkool - broccolimix, 
komkommer - radijs, geraspte worteltjes en fijne boontjes

GROENTESCHOTEL VOOR TEPPAN YAKI  € 6,50 / pers.
stokjes met krielaardappeltjes, fijn gesneden babywitloof, 
champignons, paprikareepjes, courgettesneetjes en  
Japanse wokgroenten

WARME GROENTEN  € 6,25 / pers.
een assortiment verse groenten geschikt in een glazen schotel 
om enkel nog op te warmen: fijne boontjes, Brussels lof, kleine 
erwtjes, Parijse worteltjes, verse bloemkoolroosjes en broccoli

BARBECUESALADES
heerlijke salades gemengd met bijhorende vinaigrette
rijstsalade  € 10,55 / kg
pastasalade  € 10,55 / kg
vierseizoensalade  € 14,75 / kg
Griekse salade  € 22,10 / kg
rauwkostsalade  € 10,55 / kg

AARDAPPELEN VOOR BIJ UW BARBECUE
aardappelen in de schil met kruidenkaas  € 1,95 / st.
aardappelsalade garni  € 2,25 / pers.
krielaardappeltjes papillot  € 1,95 / st.
Koude sauzen  € 8,75 / kg
 cocktailsaus, tartaarsaus, currysaus, looksaus, mayonaise
Warme sauzen  € 10,75 / kg

Provençaalse, pepersaus, bearnaisesaus, tomatensaus, 
archiducsaus

APART TE VERKRIJGEN
Keurslager houtskool 2 kg
aanmaakvloeistof

BESTEL UW BARBECUEFEEST 2 DAGEN VOORDIEN 
OF KIES UIT ONZE RIJK GEVULDE BARBECUE TOONBANK.

* Om u op een juiste manier te bedienen worden alle  
barbecuespecialiteiten per gewicht verkocht. 
De aangeduide stukprijzen zijn richtprijzen.


