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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
• Fazant €9.75/st
• Bosduif  €3.50/st
• Hazenrug  €14.75/st
• Hazenbillen  €10.00/kg

• Hazenschouder  €10.00/kg
•	Hertenfiletgebraad		 €24.75/kg
• Hertengoulash  €12.50/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

Geschenkideeën
• Mooi schapenvel €47.00/st
• Natuurlijk zeemvel €29.00/st
• Eigen gerookte beenham €6.75/kg
• ½ of hele Italiaanse ham “Galbani”  €12.75/kg
• Geschenkmanden  verschillende prijzen
 

VRIJBLIJVENDE	INFORMATIE	

Verzamel stempels
Per aankoopschijf van €25.00 

krijgt u  een stempel. 
Per 5 stempels mooie fles wijn. 
DEZE	ACTIE	IS	GELDIG	VAN	12/12/19	T.E.M.	09/01/20

Eindejaarsfolder
2019-2020

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 

Eindejaars bbqcolli 
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 chipolata
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
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
Di. 24/12/19 en Di  31/12/19 open tot 15u00

Bestellen?
U kan ons bellen op het nummer 056 22 00 07 – fax 056 22 30 52

of stuur ons een e-mail naar info@cpsvleeshalle.be

WAT GEEFT U BEST DOOR?
 Naam en voornaam
 uur van afhaling
 telefoonnummer 
 uw bestelling

Alle bestellingen worden per uur verwerkt. 
Afhalingen gebeuren op 24 -31 december vanaf 9 uur. 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft. 
Wij helpen u graag verder!

HET C.P.S.-TEAM WENST U ALVAST 
EEN VROLIJKE KERST EN EEN GEZOND, GELUKKIG “2020”

Openingsuren eindejaar
MAANDAG 23-12-19 VAN 07-18 U
DINSDAG 24-12-19 VAN 07-15 U

WOENSDAG 25 EN DONDERDAG 26 DECEMBER GESLOTEN
MAANDAG 30-12-19 VAN 07-18 U
DINSDAG 31-12-19 VAN 07-15 U

WOENSDAG 1 EN DONDERDAG 2 JANUARI GESLOTEN

   



Top 2.50
• Gekruide kippenboutjes 6 stuks = €2.50
• Mini witte pensjes met spek er rond    6 stuks = €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
• Eigen bereide wildpasteien: everzwijn - haas - hert - fazant  200g = €2.50
• Steak tartaar “Holstein” 250g = €2.50
•	Tartaar	van	de	chef	 250g = €2.50
• Préparé of americain 300g = €2.50
• Vleessalade 300g = €2.50
• Krabsalade  250g = €2.50
• Zalmtartaar  100g = €2.50
•	Ouderwetse	kipsalade	  250g = €2.50
• Italiaanse ham ”Galbani” 200g = €2.50
• Carpaccio van rosbief  200g = €2.50

Rundsvlees
• Filet pur geheel €25.00/kg
• Filet pur versneden €27.50/kg
• Bouilli of schenkel €4.75/kg
• Steak, rosbief,  €17.50/kg
ribeye,	T-bone	“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)  €8.00/pp

Rumsteak, gepaneerd kalkoenlapje, kaashamburger, varkenshaasje, 
cordon blue, lamskotelet, kwartelei, mini witte pens

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

• Fondue (+/-400g/pp)  €8.00/pp
Rundsblokjes, kalkoenblokjes, Ardeense blokjes, gehaktballetjes met kaas
blinde vinkjes

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

•	Teppanyaki	(+/-350g/pp)		 €8.00/pp
Rundssaté, kipsaté, lamskotelet, hamburger, varkenshaasje, 
mini witte pens, chipolata, merguezen, scampibrochette en zalmspies

• 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)  €8.00/pp
Varkenshaasje,	rumsteak,	kalkoenfilet,	Ardeens	gebraad,	cordon	bleu,	
hamburger, lamskotelet, kalfslapje en kwarteleitje

• Kaasschotel (+/-250g/pp) €8.00/pp
Mooie schotel van een 7-tal soorten kaas met vers fruit,
noten	en	bijpassende	confituur

Aardappelbereidingen
• Verse artisanale aardappelkroket (20stuks)   € 3.75/st
• Gratin aardappel Dauphinois        € 7.00/kg
• Puree  € 5.50/kg
• Gemarineerde krielpatatjes        € 7.00/kg
• Gebakken patatjes met spek   € 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

Délicatesse gebraad 
DOOR HET HUIS VERVAARDIGD

Ardeens, Weens, Duivels, 
Jagers-,		Hawaï,	gepikeerd,	Orloff	van	de	chef,	

Orloff	met	Passendale	kaas,	
Kortrijks gebraad, Chorizo gebraad

AL DEZE délicatesse GEBRADEN AAN €9.50/KG 
vanaf 4KG aan €8.50/kg

Alle 1ste keuze rosbief 
Dikke bil, aloyau, chateaubriand

dunne lende, gemarineerde steak, 
tournedos en côte à l’os

Menu van de chef 
VOORGERECHT

Scampi diabolique OF 2 kalfszwezerikkroketten 

HOOFDGERECHT
Goulash van hert OF everzwijn

 OF Varkenshaasje in peper- of champignonsaus
+warme groenten+ 20 kroketten of gratin aardappelen

Deze menu kan vanaf 4 pers worden besteld

Aperitiefhapjes
• Aperitiefbordje (4p)  €6.50

scampibrochette, rundsbrochette, vuurvreter, kippensaté
•	Tapasschotel	(4p)	 €14.50

Italiaanse ham, Sopressa salami, coppa, belegen kaas, olijven en chorizo
•	Tapasschotel	De	Luxe	(8p)	 €25.00

gerookte	eendenborstfilet,	everzwijn-,	fazanten-	en	hazepaté,	
bloedworst, eendenrilette, coppa, eendenmousse, Italiaanse ham, 
uienconfituur	en	toastjes

• Varkensrilette €14.75/kg
• Eendenrilette €18.00/kg
• Mini belegde broodjes €1.00/st

Voorgerechten
• Gerookte eendenborst €27.50/kg
• Foie gras (per 250g verpakt) €12.50/st
• Bordje rundscarpaccio met Parmezaanse kaas en rucola 
 of vitello tonato  €7.50/st
• Artisanale garnaalkroket  €1.70/st
• Artisanale kaaskroket  €1.00/st
• Kalfszwezerikkroketten  €2.00/st
• Verse soepen (tomatencrème- of asperge- of ossestaartsoep)  €4.50/l

Lamsvlees
• Gigot op z’n geheel €11.40/kg
• Gigotsneden €12.80/kg
• Lamskotelet €17.80/kg
• Lamskroontje (diepgekoeld) €27.50/kg
• Merguezen €8.20/kg
• Voorkwartier lam €7.50/kg
• Lamsmedaillon  €20.00/kg

• Groen van folder graag  

 

 

 

Foto 1 en 2 onder €2.50 

 

 

 

Bij voorgerechten onderaan  

• Vitello tonato weglaten op lijn 8 

• Groen van folder graag  

 

 

 

Foto 1 en 2 onder €2.50 

 

 

 

Bij voorgerechten onderaan  

• Vitello tonato weglaten op lijn 8 

€25.00/pp

€12.50/kg

Varkensvlees
• Mignonette €10.00/kg
• Mignonette in tournedos €11.50/kg
• Varkenshaasje €12.25/kg
• Varkenshaasje Roquefort €15.00/kg
• Varkenshaasje Dijonaise €15.00/kg
• Varkenshaasje Ardeens €15.00/kg
• Varkenshaasje Italiaans €15.00/kg
•	Carré	filet	(edelgebraad)	 €7.00/kg
• Varkenskroon €10.75/kg
• Gemarineerde €11.75/kg

 varkenskroon 


