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WILD EN GEVOGELTE

• Boerenkonijnen  €8.50/kg
• Hoevekip  €4.50/kg
• Kalkoen  €5.75/kg
• Parelhoender  €6.75/kg
• Soepkippen  €3.85/kg

(zware moederdieren +/2kg)
• Piepkuikens  €2.75/st
• Kwartels  €2.00/st
• Fazantenhen €8.75/st
• Fazantenhaan  €9.75/st
• Bosduif  €3.50/st
• Hazenrug  €15.00/st
• Hazenbillen  €10.00/kg
• Hazenschouder  €8.00/kg
•	Hertenfiletgebraad		 €29.50/kg
• Hertengoulash  €14.50/kg
•	Everzwijnfiletgebraad		 €19.50/kg
• Everzwijngoulash €14.50/kg

•	Kippenfilet		 €7.50/kg
•	Kalkoenfilet		 €7.50/kg
•	Kalkoenfilet	gepikeerd		 €9.00/kg
•	Kalkoenfilet	in	orloff		 €9.90/kg
•	Ardeense	kalkoenfilet		 €9.90/kg
•	Eendenborstfilet		 €14.50/kg
•	Fazantenfilet		 €19.00/kg
•	Parelhoenfilet		 €19.00/kg

EINDEJAARS BBQ COLLI

1 kg gekruide côte à l’os of lamskotelet
of gemarineerde steak

1 kg brochetten naar keuze
1 kg gem kippenpilons of gekruide ribben
1 kg merguezen of chipolatta
1 kg gekruid spek of witte pens

NU ALLES SAMEN VOOR €42.50 + GRATIS GESCHENK

€13.75

€13.00
€7.70
€7.70
€7.70

€49.85

GESCHENKIDEEËN

• Mooi schapenvel €47.00/st
• Natuurlijk zeemvel €29.00/st
• Eigen gerookte beenham €6.75/kg

met gratis geruit zakje
• Geschenkmanden    verschillende prijzen
• ½ of hele Italiaanse ham “Galbani”  €12.75/kg
 

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE 

VERZAMEL STEMPELS

Geldig van 17/12/17 tot en met 13/01/18

Verzamel STEMPELS & krijg een fles mooie wijn
BIJ UW AANKOOP TUSSEN 17/12/17 EN 13/01/18

KRIJG JE EEN STEMPEL OP UW SPAARKAART PER AANKOOPSCHIJF VAN €25,00

BESTEL TIJDIG

telefoon 056 22 00 07 - fax 056 22 30 52 
e-mail: info@cpsvleeshalle.be

HET C.P.S.-TEAM WENST U ALVAST 
EEN VROLIJKE KERST EN EEN GEZOND, GELUKKIG “2018”

OPENINGSUREN EINDEJAAR

Zondag 24/12/17 en zondag 31/12/17 open van 7u tot 15u

Maandag 25/12/2017 en maandag 01/01/2017 gesloten

Dinsdag 26/12/2017 en dinsdag 02/01/2017 gesloten

EINDEJAARSFOLDER

VLEESHALLE C.P.S.
Spinnerijstraat 117 • 8500 Kortrijk • T. 056 22 00 07 • F. 056 22 30 52

E. info@cpsvleeshalle.be • www.cpsvleeshalle.be • volg ons op facebook

Ma tot vrij 07u.00 - 18u.00 • Zat 07u.00 - 17u.00 • Zondag rustdag

Zon. 24/12/17 en Zon 31/12/17 gesloten om 15 uur

2017-2018

TOPPERS

• Diepgekoelde rundertongen van eigen slachting  €9.50/kg
 per tong GRATIS ½kg gehakt 
• Feestelijk opgevulde kalkoen  €8.00/kg
   gehakt, Cognac, paprika, champignon, kruiden 
• Kalkoen Deluxe                                                €10.00/kg
farce	van	kalfszwezerik,	ham,	pistachenoten	en	kalkoenfilet

• Vers ontbeende kip  €9.00/kg
   opgevuld met een delikatessefarce 
• Mechelse koekoek  €9.75/kg
   opgevuld met een delikatessefarce 



TOP 2.50

• Gekruide kippenboutjes 7 stuks = €2.50
• Mini witte pensjes met spek errond    7 stuks = €2.50
• Trio van mini witte pensjes (curry/pesto)   7stuks = €2.50
• Mini kaaskroketjes 6 stuks = €2.50
• Mini garnaalkroketjes 5 stuks = €2.00
• 1 doos kwarteleitjes  18 stuks = €2.50
• Verse eendenmousse    200g = €2.50
• Tartaar van de chef 250g = €2.50
• Vleessalade 400g = €2.50
• Krabsalade  250g = €2.50
• Steak tartaar “Holstein” 250g = €2.50
• Italiaanse ham ”Galbani” 200g = €2.50
• Préparé of americain 400g = €2.50
• Kipsalade  250g = €2.50
• Eigen bereide wildpasteien: everzwijn - haas - hert - fazant - bosduif 200g = €2.50
• Zalmtartaar  150g = €2.50
• Verse artisanale aardappelkroketten   20 stuks = €3.50
• Gratin aardappelen dauphinois €7.00/kg

RUNDSVLEES

• Filet pur geheel €25.00/k
• Filet pur versneden €27.50/kg
• Bouilli of schenkel €4.75/kg
• Steak, rosbief,  €17.50/kg

ribeye “Holstein”

 

KALFSVLEES

• Kalfsgebraad €18.50/kg
• Kalfslapjes €18.50/kg
• Kalfskotelet €18.50/kg
• Osso bucco (extra groot) €17.75/kg
• Osso bucco (normaal) €12.75/kg
• Kalfszwezerik €25.00/kg
• Kalfsorloff €18.50/kg

ONZE RIJK GEVULDE FEESTSCHOTELS

• Gourmet (+/-400g/pp)  €7.00/pp
Rumsteak, gepaneerd kalkoenlapje, kaashamburger, varkenshaasje, 
cordon blue, lamskotelet, kwartelei

• Kindergourmet (250g) € 5.00/pp
Mini worstje, Mini kaashamburger, kalkoenlapje, cordon blue

• Fondue (+/-400g/pp)  €7.00/pp
Rundsblokjes, kalkoenblokjes, Ardeense blokjes, balletjes met kaas
blinde vinkjes

• Plateau balletjes (fondue) € 5.00/pp
Kaasballetjes, kalfsvinkjes, Ardeense balletjes, rundsballetjes

• Teppanyaki (+/-350g/pp)  €7.00/pp
Rundssaté, kipsaté, lamkotelet/brochette, hamburger, cordon blue, 
varkenshaasje, witte pens, chipolata of mergueze scampibrochette

• Wildgourmet (+/-350g/pp) €9.75/pp
Haas,	fazantenfilet,	eendenborstfilet,	kwartelbilletje,	everzwijnfilet,	
hertenfilet,	parelhoenfilet,	wildhamburger,	wildsaus

• Wildfondue (+/-350g/pp) €9.75/pp
Haas,	fazant,	eend,	everzwijnfilet,	hertenfilet,	wildballetjes,	wildsaus

• Grillschotel (+/-400g/pp)  €7.00/pp
Varkenshaasje,	biefstukje,	kalkoenfilet,	Ardeense	kotelet,	mini	cordon	bleu,	
hamburgertje, lamskoteletje, kalfslapje en kwarteleitje

• Kaasschotel (+/-250g/pp) €7.00/pp
Mooie schotel van een 7 tal kazen met fruit en noten

AARDAPPELBEREIDINGEN

• Verse artisanale aardappelkroket (20stuks)   € 3.50
• Gratin aardappel Dauphinois       € 7.00/kg
• Puree € 4.00/kg
• Gemarineerde krielpatatjes       € 7.00/kg

GROENTEN

• Koude groenteschotel € 4,00/pp
Tomaat, komkommer, salademix, 
geraspte wortelen, 
patatjes in mayonaise, 
pastasalade	en	flesje	vinaigrette

• Warme groenteschotel € 4.50/pp
Witloof, wortelen, boontjes met spek, 
bloemkool, broccoli

DELICATESSE GEBRAAD 
DOOR HET HUIS VERVAARDIGD
Ardeens, Weens, Duivels, 
Jagers-,  Hawaï, gepikeerd, Orloff, 
Orloff met Passendale kaas, 
Kortrijks gebraad

AL DEZE GEBRADEN 
AAN €8.50/KG 
OF 4KG VOOR €29.75

APERITIEFHAPJES

• Aperitiefbordje (4p)  €5.50
balletjes saté, rundsbrochette, vuurvreter, kippensaté

• Tapasschotel (4p) €12.50
Italiaanse ham, Sopressa salami, belegen kaas, olijven en chorizo

• Tapasschotel van wild (4p)  €15.00
fazantenpaté, hazenpaté, eendenmousse, rilette, pancetta en toastjes

• Tapasschotel De Luxe (8p) €25,00
gerookte	eendenborstfilet,	everzwijn-,	fazanten-	en	hazepaté,	
bloedworst, eendenrilette, pancetta, eendenmousse, Italiaanse ham, 
uienconfituur	en	toastjes

• Varkensrilette €14,50/kg
• Eendenrilette €17,00/kg
• Mini belegde broodjes €1,00/st

VOORGERECHTEN

• Gerookte eendenborst €27.50/kg
• Foie gras (per 250g verpakt) €12.50/st
• Bord rundscarpaccio (met Parmezaanse kaas en rucola) €7.50/st
• Artisanale garnaalkroket  €1.70/st
• Artisanale kaaskroket  €1.00/st
• Kalfszwezerikkroketten  €1.50/st
• Vitello tonato  €7.50/st

VOORGERECHT
Vitello tonato OF Carpaccio

 OF 2 kalfszwezerikkroketten van het huis

HOOFDGERECHT
Gebakken varkenshaasje OF Kalkoenfilet	in	

peper-, mosterd- en champignonsaus 
warme groenten 
(+20 kroketten)

Deze menu kan vanaf 4 pers worden besteld, 
per	4	pers.	krijgt	u	1	fles	wijn	naar	keuze	gratis

Feestmenu 

LAMSVLEES

• Gigot op z’n geheel €11.40/kg
• Gigotsneden €12.80/kg
• Lamskotelet €17.80/kg
• Lamskroontje (diepgekoeld) €25.00/kg
• Merguezen €7.70/kg
• Voorkwartier lam €7.50/kg

€9.75/kg 

€27,50/pp 

dikke bil, aloyau, chateaubriand
dunne lende, gemarineerde steak, 

tournedos en côte à l’os

Alle 1ste keuze rosbief 

VARKENSVLEES

• Mignonette €9.50/kg
• Mignonette in tournedos €10.15/kg
• Varkenshaasje €11.75/kg
• Varkenshaasje Roquefort €14.50/kg
• Varkenshaasje Dijonaise €14.50/kg
• Varkenshaasje Ardeens €14.50/kg
•	Carré	filet(edelgebraad)	 €6.50/kg
• Varkenskroon €8.75/kg
• Gemarineerde €9.75/kg

 varkenskroon 
• Italiaans varkenshaasje €14.50/kg


