
Slagerij Jelle 
Rijselstraat 139, 8820 Torhout

050 21 21 65

Openingsuren:

ma, di, wo, vr 7u30 - 12u30 & 13u30 - 18u30 / za 7u30 - 18u
gesloten op donderdag en zondag

Gewijzigde openingsuren feestdagen

TAFELEN MET JELLE 

VOOR DE HOBBYKOKS 
Ree - hert - everzwijn - eend  - fazant - patrijs 
konijn - opgevulde kalkoenfilet  - uitgebeende kalkoen

Alle ‘wild’ zeker 3 dagen op voorhand te bestellen  

zaterdag 23/12  7u30 - 16u
zondag 24/12  8u - 14u 
maandag 25/12  GESLOTEN
dinsdag 26/12  7u30 - 12u30 & 13u30 - 18u30
woensdag 27/12  7u30 - 12u30 & 13u30 - 18u30
donderdag 28/12  GESLOTEN
vrijdag 29/12 7u30 - 12u30 & 13u30 - 18u30
zaterdag 30/12 7u30 – 16u
zondag 31/12 8u - 14u
1, 2, 3 en 4 januari GESLOTEN

Hoe bestellen?

Alle bestellingen voor de feestdagen moeten binnen zijn  
op zaterdag 16 december 2017 (kerstavond) en op zondag 24 december 2017 (oudejaar),  

evenals betaald, hierbij is de bestelling bevestigd.  

Telefonisch worden geen bestellingen opgenomen!

Op 24 en 31 december kunnen bestellingen afgehaald worden tussen 13u en 16u. 
Bestellingen worden enkel meegegeven met betalingsbewijs. 

Dank voor het begrip.



TEPPAN YAKI  € 11,45/PP
Coquille, zalm, kabeljauw, scampi, schnitzel, 
gemarineerd: biefstuk, lamskotelet, varkenshaasje en kalkoenfilet.

KOUDE VLEESSCHOTEL
€11,50/PP
Gekookte ham met asperges,  
gandaham met meloen, 
gebakken rosbief, 
gebakken varkensgebraad,
salami,
kippenwit,  
hespenworst, 
gebakken  
kippenpillon, 
tomaat vleessalade

Tomaat garnaal (+ € 2/pp)

KOUDE VLEES/VISSCHOTEL
€ 19,00/PP
Gekookte zalm
tongrolletje,
gerookte zalm,
gerookte heilbot,
tomaat garnaal,
garnaaleitje,
gekookte ham met asperges,
gandaham met meloen,
gebakken rosbief,
gebakken varkensgebraad,
gebakken kippenpillon,
salami

FEESTELIJKE HAPJES 
Garnaalhapje € 1,00
Kaashapje € 0,60
Kippenapero € 0,60
Miniburgertje € 1,00

HOOFDGERECHTEN 
Orloffgebraad met champignonsaus €8,00/pp
Opgevulde kalkoenfilet met saus naar keuze €10,50/pp
wilde champignonsaus / druivensaus / rozepepersaus 
Stoofpotje van wild €12,00/pp

SOEP 
Tomatensoep € 4,00/liter
Broccolisoep  
met spekjes € 4,50/liter
Paprikasoep  
met kruidenkaas € 4,50/liter
Aspergeroomsoep € 5,00/liter

GROENTENGARNITUUR
Hartige groenten  €3,50

• boontjes met spek, gebakken bloemkool,  
peertje met passievrucht

• appeltje met veenbessen, witloof met  
breydelspek, wortelen en erwten

VOORGERECHTEN 
Garnaalkroketten € 5,00/pp
Carpaccio van rund  € 9,00/pp
Bordje van wildpate € 8,90/pp

GOURMET  € 9,00/PP
Biefstuk, bretoens burgertje, blinde vink, varkenshaasje met spek, worstje, kalkoenlapje,  
cordon bleu, varkensbrochette, ei met spek / + lamskotelet (+ € 1/stuk)

FONDUE DE LUXE € 8,50/PP
Rundsvlees, kalfsvlees, varkenshaasje, kalkoenfilet, kippenfilet, varkensbrochette

KINDERGOURMET 
€ 4,00/PP
Schnitzel, bretoens  
burgertje, worstje,  
varkensbrochette

KINDERFONDUE  
€ 3,00/PP
Kalkoenblokjes,  
assortiment gehakt- 
balletjes, chipolata

De koude schotels worden steeds voorzien van groenten, fruit en aardappelsalade of frietjes

AARDAPPELBEREIDINGEN 
Aardappelpuree €4,15/kg 
Wortelpuree €6,69/kg
Knolselderpuree €6,69/kg
Verse voorgebakken frieten €3,05/kg
Aardappelkroketten €0,30/st
Minikroketten €0,15/st
Gratin dauphinois  €7,00/kg
Amandelkroketten €0,20/st

Minipanini
• gekookte hesp/mozzarella/ei € 1,00
• bacon/cheddar/tomatenpesto € 1,00

Minikaashapje  € 1,00
assortiment

SUPPLEMENT  
Verse groenten + aardappelsalade € 4,00/PP
Gemengde sla, tomaat, wortelen, bloemkool, komkommer, aardappelsalade
Sausjes (tartaar, hawai, bearnaise) € 1,00/PP

TAFELEN VOOR KIDS

Mogelijkheid om een toestel te huren aan € 5,00 (+ € 20,00 waarborg)

STEENGRILL  € 9,45/PP
Biefstuk, kalkoenlapje, ardeens lapje, spek, lamskotelet, varkensbrochette,  
chipolata, varkenshaasje

FONDUE  € 8,00/PP
Rundsvlees, varkensvlees, kalkoenfilet, kippenfilet,  
spekrolletje, assortiment gehaktballetjes, chipolata


