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 • Legende •
Beste klant,

Om u beter van dienst te zijn, vermelden we bij de gerechten waar er allergenen aanwezig zijn een herken-
baar icoontje. Zijn er geen allergenen aanwezig dan wordt niets vermeld.

EI GLUTEN LUPINE MELK

MOSTERD NOTEN PINDA'S SCHAALDIEREN

SELDERIJ SESAMZAAD SOJA ZWAVELDIOXIDE

VIS WEEKDIEREN
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 • Amuse •
WARME HAPJES  € 16,45 / schotel
Een assortiment van 16 ovenklare hapjes
 • 4 kip vidékes
 • 4 kaashapjes  
 • 4 worstenbroodjes
 • 4 garnaalhapjes

Assortiment van 6 pizza’s € 5,95

Assortiment van 12 worstenbroodjes  € 11,85 

Pittig gekruide en gegrilde kipvleugels 12 stuks  € 7,20

Al de bovenstaande hapjes dienen gewoon enkele minuutjes (5-10) opgewarmd te worden in een  
voorverwarmde oven op 180°C tot ze heerlijk warm zijn.

KOUDE HAPJES
Assortiment borrelglaasjes (per 6 stuks)  € 13,70 / 6 st.
 • 2 glaasjes gevuld met bosduifmousse afgewerkt met garnituur van appeltjes en rozijnen
 • 2 glaasjes gevuld met King krab uit de Beringzee en een zuiderse chutney
 • 2 glaasjes ‘tomaat crevette’ van Belgische vleestomaat en noordzeegarnaaltjes

TAPASBAR  € 41,50 / schotel    
Een gevarieerde Spaans geïnspireerde aperoschotel met heerlijke kleine hapjes.
U hebt in de winkel ook de keuze uit een ruim tapasassortiment waaronder olijven, zongedroogde tomaat-
jes, ansjovis, peppadews, kaasblokjes, salami, enz ... die u gewoon per potje kan bestellen.

VERRASSINGSKISTJE  € 60,00 / st.      
Decoratief kistje opgevuld met 50 rijkelijk belegde minisandwiches (dit kan ook heerlijk zijn in de late 
uurtjes of als klein hapje)
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• Voorgerechten •
WARM
Huisbereide kaaskroketten  € 1,95 / st.
 Deze dienen gefrituurd te worden en verpakt zonder garnituur

Huisbereide garnaalkroketten  €  3,85 / st.
 Deze dienen gefrituurd te worden en verpakt zonder garnituur

Noordzeepannetje  €  11,70 / pers. 
 Zalm, scampi, kabeljauw en grijze garnaaltjes in witte wijnsaus

Sint-jakobsschelp Royal  € 9,05 / st.  
 Natuurschelp gevuld met sint-jakobsvruchten en witte wijnsaus afgewerkt  
 met gemalen emmentaler

Scampi’s in kreeftensaus  € 12,40 / pers.   
 6 scampi’s in olijfolie kort gebakken met een heerlijke kreeftensaus, vergezeld van pasta

Deze gerechten dienen best ± 12 à 15 min. opgewarmd te worden
 in een voorverwarmde oven van 180°C 

en mogen ook in de microgolfoven.

Voor de warme voorgerechten in porselein vragen we een waarborg.
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KOUD
Carpaccio van rundfilet € 8,90 / pers.
 Flinterdun rundfilet rijkelijk belegd met parmezaanschilfers, rucola en huisbereide 
 truffelvinaigrette, afgewerkt met geroosterde pijnboompitjes

Tomaat garnaal  €  14,50 / pers. 
 Belgische tomaten rijkelijk afgewerkt met grijze noordzeegarnalen, met aangepast garnituur

Trio van terrines € 9,60 / pers. 
 De lekkerste wildpasteien met garnituur vergezeld van aangepaste konfijten

Kreeft “Belle-vue” € 19,20 / pers. 
 Halve kreeft gegarneerd met gepelde tomaten, sla, ei, cocktailsaus en mayonaise 

Foie gras de “Strassbourg”  € 16,15 / pers. 
 De enige echte ganzenlever met twee confituren en een sneetje geroosterd krentenbrood

Vitello tonnato  € 10,70 / pers.
 Een echte Italiaanse klassieker van fijn rosé gebakken kalfsoester met een heerlijke  
 tonijnsaus

Carpaccio van zalm (gravad lax)  € 12,50 / pers. 
 Heerlijke gerookte en gemarineerde Schotse zalm, afgewerkt met een Zweedse honing  
 mosterdvinaigrette

Voor de koude voorgerechten op een porseleinen bord vragen we een waarborg.
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• Soepen •
Tomaten-droomsoep  € 4,85 / liter
 Soepje van verse trostomaatjes, verrijkt met verse room en lekkere gehaktballetjes

Boschampignonroomsoep  € 5,50 / liter 
 Een heerlijk gevogeltesoepje van bospaddenstoelen, gebonden met verse room

Consommé van ossenstaart  €  8,10 / liter
 Geklaarde bouillon van ossenstaart van het Blauw-Wit ras met een brunoise van fijne 
 groentjes en garnituur

Bisque van kreeft  € 8,95 / liter
 Fluweelzacht kreeftensoepje met kreeftenvlees en een vleugje armagnac

Aspergesoep  €  5,40 / liter
 Verse kippenbouillon met Vlaamse asperges gebonden met verse room en afgewerkt 
 met groene aspergepunten

Deze soepen zijn gemakkelijk op te warmen door voorzichtig om te roeren op een zacht vuurtje. 
U kan ook verse soepballetjes apart bijbestellen om uw soepen te verrijken.

Met 1 liter soep kan men 3 borden vullen.

• Menu’s •
 
 MENU 1 MENU 2

 4 aperitiefhapjes 4 aperitiefhapjes
 Noordzeepannetje Scampi ’s in kreeftensaus
 Tomatensoep Aspergesoep
 Haasje van wild zwijn Sol Normande
 5 kroketten € 32,00 / pers.
  € 32,00 / pers.
 

Bij deze menu’s zijn geen aanpassingen mogelijk
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• Hoofdgerechten •
Fazant “Brabançonne”  € 15,70 / pers.
 Fazantenfilet klassiek gebakken met Brussels lof en geparfumeerd met truffelsaus

Hertenfilet Grand-Veneur  € 19,60 / pers.   
 Rosé gebakken hertenfilet getrancheerd met een heerlijk wildsausje

Parelhoen Véronique  € 15,60 / pers.
 Een sappig stukje wit vlees van de parelhoen met een zoete fruitige druivensaus

Varkenswangen Duroc d’Olives    €  12,40 / pers. 
 Krokant aangebakken varkenswangetjes, geblust met Rodenbach en 12 uur zacht gegaard 
 vergezeld met winterse groentjes

Haasje van wild zwijn  € 16,95 / pers. 
 Rosé gebakken haasje getrancheerd met een roomsausje van boschampignons

Varkenshaasje champignonroomsaus  € 14,10 / pers.
 Sappig gebraden varkenshaasje in onze heerlijke champignonroomsaus

Zeebaars met zuiderse tapenade en witte wijnsaus  € 18,10 / pers.
 Filet van zeebaars kort gebakken in olijfolie, vergezeld van een brunoise van fijne groentjes 
 met een zuiders tintje en pommes duchesses

Zalmfilet ”ciboulette”  € 16,20 / pers.
 Zalmhaasje in bieslooksaus met een julienne van gestoofde jonge prei en pommes duchesses

Sole Normande  € 17,70 / pers.
 Normandische tongrolletjes met een garnituur van grijze garnalen, champignons en  
 mosseltjes overgoten met een witte wijnsaus en vergezeld van pommes duchesses

Scampi’s in kreeftensaus  €  18,10 / pers.
 9 scampi’s in olijfolie kort gebakken met een heerlijke kreeftensaus, vergezeld van pasta

Kreeft “Belle-vue” ( koud gerecht) € 35,10 / pers.
 Hele kreeft gegarneerd met gepelde tomaten, sla, ei, cocktailsaus en mayonaise

Deze gerechten dienen best ± 15 à 20 min. opgewarmd te worden in een voorverwarmde oven van 180°C 
en mogen eventueel ook in de microgolfoven. Deze gerechten worden afgeleverd in mooie zwarte  

ovenbestendige bakjes, hier wordt geen waarborg voor aangerekend.

Voor aangepaste wijnen bij uw gerechten bekijk zeker ons assortiment achteraan deze folder 7



• Suggestie van het huis •
KERSTSUGGESTIE
Verse kalkoen, kalkoenfilet of verkiest u onze gekende gevulde kalkoenen? 
Al 30 jaar een topper met de feestdagen!
Gevulde kalkoenfilet met feestvulling  € 16,90 / kg
Gevulde babykalkoen (5-7 personen)  € 57,00
Gevulde kalkoen (8-10 personen)  € 70,00

Vergeet uw kalkoensaus niet te bestellen.
Wij ontbenen voor u de mooiste kalkoenen en vullen die op met een vulling op basis van kalfsgehakt, 
kalkoenfilet, veenbessen, pistachepitten, truffel en een vleugje cognac. De kalkoen wordt zorgvuldig dicht 
gemaakt. Met onze overheerlijke kalkoensaus wordt uw kalkoen alvast een succes bij uw gasten!!! 
Bestel ze samen met uw kalkoen. Al onze kalkoenen kunnen ook door ons gebraden worden.

DE CULINAIRE TOONBANK
In onze culinaire toog bieden wij u de volgende culinaire lekkernijen aan
Scampi Stroganoff  € 38,20 / kg
Paling in ’t groen  € 39,50 / kg 
Vis vol-au-vent  € 26,50 / kg
Wildragout (hert)  € 27,90 / kg 
Kalkoen in kalkoensaus / archiduc  € 24,40 / kg 
Konijnenbillen “grand-mère”  € 24,50 / kg
Vol-au-vent  € 16,20 / kg
Jachtcarrousel  € 28,80 / kg

Veenbessen  € 12,95 / kg
Appeltje gevuld met veenbesjes  € 2,95 / st.
Pommes duchesses  € 1,95 / st.
Gekarameliseerd witloofstronkje (4 stuks)  € 7,20 / 4 st.
Bereidingen uit onze culinaire toog worden niet in porselein meegegeven

FONDS (rund, kalf, wild en gevogelte)
SAUZEN
Pepersaus  Archiducsaus  
Bearnaisesaus  Wildsaus 
Fine Champagnesaus Lamsjus            
Appelsiensaus Veenbessensaus
Kalkoensaus  Bereide veenbessen
Véroniquesaus 

Deze sauzen zijn allen huisbereid en enkel in potjes van 250 g te verkrijgen.
Uitgezonderd de kalkoensaus, deze is ook verkrijgbaar in potten van  1 liter.

De fonds zijn verkrijgbaar in potjes van 375 ml.
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• Braadtip voor 
een overheerlijke 

kerstkalkoen •
VOOR ONZE BABYKALKOEN OF KALKOEN

U neemt uw kalkoen minstens 2 uur op voorhand uit de koelkast. Op deze wijze komt hij reeds 
op kamertemperatuur. U verwarmt uw oven voor op 180°C. U legt uw kalkoen ingewreven met 
olijfolie in een braadslede die niet veel groter is dan de kalkoen zelf, plus een flinke noot boter 

en schuif die dan in de voorverwarmde oven. Vervolgens bakt u hem tot de kleur van uw lekker 
beestje voldoende bruin is. De temperatuur van de oven mag dan verlaagd worden tot 140°C.  

Tijdens het aperitief en/of voorgerecht mag u niet vergeten hem eens regelmatig te overgieten. 
Voor de gevulde babykalkoen 1.45u. en voor de gevulde kalkoen 2.15u.

VOOR OPGEVULDE KALKOENFILET
U neemt uw kalkoenfilet minstens 2 uur op voorhand uit de koelkast. Op deze wijze komt hij 
reeds op kamertemperatuur. U verwarmt uw oven voor op 180°C. U legt uw kalkoenfilet inge-

wreven met olijfolie en kipkruiden in een braadslede die niet veel groter is dan de kalkoenfilet 
zelf, plus een flinke noot boter en schuif die dan in de voorverwarmde oven.

Vervolgens bakt u hem tot de kleur van uw lekker stukje vlees voldoende bruin is. De temper-
atuur van de oven mag dan verlaagd worden tot 140°C. Tijdens het aperitief en/of voorgerecht 
mag u niet vergeten hem eens regelmatig te overgieten. Eerste kilo 45 min. daarna per ½ kg 15 

min. bijtellen en dan ... Smullen maar.

TIP:
U kan bij ons ook terecht voor een braadthermometer.  

De kerntemperatuur voor kalkoen en babykalkoen is 65°C.
De kerntemperatuur voor kalkoenfilet is 60°C.

9



• 7 Tips om je vlees 
perfect te bakken •

Gebruik bij voorkeur pannen met een dikke bodem. Die behouden beter hun warmte wanneer je er het 
vlees in legt. Een hete pan voorkomt dat het vlees aan de bodem gaat kleven. 

Haal het vlees ruim op voorhand uit de koelkast. Te koud vlees spant zich op bij het bakken en doet de 
temperatuur te hard dalen. Dat is nefast voor een mooi korstje. 

Pas het formaat van de pan aan het vlees aan. Als de pan te groot is, verbrandt de vetstof rond het vlees. 
Als de boter dreigt te verbranden, voeg dan een vers klontje toe. 

Kruiden moet vooraf, want er is niets zo lekker als ingebakken smaken. Doe het wel pas net voor het 
vlees de pan in gaat, want zout trekt vocht uit vlees. 

Laat het vlees goed aankorsten vóór je het omdraait. Verlaag na het aankleuren de temperatuur om te 
vermijden dat de buitenkant te sterk uitdroogt en aanbrandt. 

Gebruik geen vork tijdens het bakken. Door te prikken gaan sappen verloren. Werk liever met een spatel 
of tang. 

Je kan de baktijd van dikkere stukken verkorten door na het korsten een deksel op de pan te plaatsen. 
Het stoomeffect zorgt voor een snellere garing in de kern.

Extra tip:
Bij bakken zorgt vetstof voor de ideale geleiding tussen de hete pan en het vlees. Zo kan je ten volle 
genieten van de heerlijke aroma’s die de bruiningsreactie meebrengt. Bakken is vooral geschikt voor 
malse, niet te dik gesneden stukken vlees met weinig bindweefsel: steaks, hamburgers, koteletten of een 
varkenshaasje.

www.vlam.be
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• Vlees en Wild •
Wij bieden u ook de beste kwaliteit rundvlees geselecteerd van het wit blauw ras. Of het nu gaat om een 
mooi stukje rosbief, tournedos, chateaubriand, filet pure, rundtong of ossenstaart.  
Wij hebben het altijd voor u. Alles wordt versneden naar uw wensen met de meeste zorg.
 Lamsbout met been  Lamsfilet
 Aberdeen angus entrecote Côte à l’os
 Lamkroontjes Vers konijn
 Lomo Batallé Duroc Solomillo Batallé Duroc
 Verse konijnenbillen Varkenswangetjes
 Konijnenfilet Orloff gebraad van de chef 
 Kalfszwezeriken Varkenskroon Duroc d’Olives
 Osso buco van kalf  

• Wild & gevogelte •
 
 Fazant Fazantfilet
 Haas (hele per stuk) Hazenrug
 Bosduif Kwartel
 Parelhoen Parelhoenfilet
 Eendenborstfilet Hazenfilet
 Reefilet Reeribstuk
 Hertenfilet Hertenkalffilet
 Haasje van wild zwijn Verse wildragout
 Wilde eend Piepkuiken
 Bosduiffilet Mechelse koekoek
 Struisvogelfilet Gerookte eendenborst
 Kalkoen (hele) Wild konijn

Voor de liefhebbers selecteren wij vers wild van topkwaliteit.
Eenvoudig te bereiden en gegarandeerd succes.

Aarzel niet om informatie te vragen over de bereiding van uw wild.
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• Gezellig tafelen •
TEPPAN YAKI VLEESSCHOTEL (vanaf 4 pers.) € 11,60 / pers.  
 Kruidensteak, kipsaté, lamfilet, bocconyaki, hamburger, Japans spiesje en varkenshaasje

TEPPAN YAKI VISSCHOTEL (vanaf 4 pers.) € 18,50 / pers. 
 Scampisaté, gamba met Ganda ham, zalmfilet, kabeljauwhaasje en sint-jakobsvruchtje  
 op spies (tijdig bestellen)

TEPPAN YAKI GROENTESCHOTEL (vanaf 4 pers.) € 6,90 / pers. 
 Grillpatatjes, sojascheuten, champignons, paprika, boontjes en worteltjes

HUUR TEPPAN YAKI BAKPLAAT  € 5,00 / toestel
 U kunt gebruik maken van onze toestellenverhuur mits de betaling van een waarborg € 25,00.
 Enkel bij correcte inlevering van het toestel, wordt deze waarborg u terugbetaald!

WOKFESTIJN  € 14,20 / pers.  
 Rundvlees,
 Kip “mysterie”,
 Varkens “bangkok”,
 Kalkoen “phuket”,
 Rijst & noedels
 Wokgroenten
 Inclusief 3 woksauzen

GOURMET VAN DE CHEF  € 10,40 / pers.
Beefsteak, kipfilet, varkensmignonette, hamburger, Zwitsers worstje, spekvink en cordon bleu

WILDGOURMET (vanaf 4 pers.)  € 18,85 / pers.
 Een ware ontdekking tijdens het wildseizoen!
 Everzwijnfilet, hertenkalffilet, reefilet, eendenborstfilet, hazenfilet en fazantenfilet
 Op deze manier kan u kennis maken met een variatie van wild. Heerlijk in combinatie met  
 een gevuld appeltje, babypeertjes, warme groenteschotel, amandelkroketjes en  
 aangepaste wildsauzen van de chef, die u enkel nog hoeft op te warmen.
 En dit is ook allemaal te verkrijgen bij ons

FONDUE VAN DE CHEF  € 10,40 / pers. 
 Chateaubriand, kipfilet, varkensvlees, gepaneerde balletjes en spekvinkjes
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GROENTJES VOOR BIJ DE GOURMET OF FONDUE
 Groenteassortiment 1 (4 tot 5 pers.)  € 20,00
 Keurgroentjes, slamengeling, seldersalade, tomaatjes, boontjes en komkommer met  
 bijhorende vinaigrettes.
 De aardappelsalade is apart te verkrijgen.

 Groenteassortiment 2 (6 tot 8 pers.)  € 30,00
 Keurgroentjes, slamengeling, seldersalade, tomaatjes, boontjes en komkommer met 
 bijhorende vinaigrettes.
 De aardappelsalade is apart te verkrijgen.

KOUDE SAUZEN 
 Look, cocktail, curry, pikante saus en tartaar

LUXEBUFFET (min. 8 pers.)  € 29,70 / pers.
 • Vers gegrilde zalm           
 • Tomaat gevuld met noordzeegarnalen 
 • Cavaillon met Trevelez ham
 • Pinchos
 • Tomaat gevuld met krab   
 • Waaier van gerookte zalm en forel 
 • Half opgevuld eitje
 • Themapaté met konfijt   
 • Rosé gebakken rosbief
 • Gegarneerd met seizoensgroenten
Supplement halve kreeft  € 19,10 / pers. 
Supplement koude aardappelsalade  € 3,20 / pers. 

ITALIAANS BUFFET ( min. 8 pers.) - NIEUW - € 25,90  / pers.
  • Rundscarpoccio Wit- Blauw op Milanese wijze  
 • Huisgerookte zalm met z’n garnituur
 • Tomaat / mozzarella Firenze
 • Parmaham met meloen
 • Vitello tonnato: Turijns gebraad
 • Carpaccio van kip met Toscaanse tint
 • 2 Italiaanse pastasalades
 • broodas

CHARCUTERIESCHOTEL (vanaf 5 pers.)  € 9,20 / pers.
 Ambachtelijke vleeswaren en salades met de grootse zorg gegarneerd
 De allergenen verschillen van charcuteriesoort, meer informatie geven wij u graag in de winkel. 

 Ook bakken wij voor u ambachtelijk stokbrood
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• Bijgerechten •
Verse aardappelkroketjes  €  2,80 / 10 st.

Amandelkroketjes  €  3,60 / 10 st.

Hazelnootkroketjes  €  3,60 / 10 st.

Pommes duchesses  €  1,95 / st.     
 Verse puree op smaak gebracht met peper, nootmuskaat en hoeveboter

Aardappel gratin (bakje van 700 g)  €  7,75 / bakje
 Schijfjes aardappel met room, bestrooid met gemalen kaas en gegaard onder de grill

Savooipuree (bakje van 700 g)  €  7,25 / bakje
 Lekkere puree van savooi op smaak gebracht met gebakken spekreepjes.  
 Een aanrader voor bij uw wildgerechten!

Gevuld appeltje met veenbessen  €  2,95 / st.

Babypeertjes in rode of witte wijn  €  1,70 / st.
 Stoofpeertje gepocheerd in rode of witte wijn met een snuifje kaneel

Warme groenteschotel  €  6,35 / pers.
 Gebakken witloof, worteltjes, boontjes, broccoli en spruitjes bereid en lekker op smaak  
 gebracht door onze chef. Schotel gegarneerd per 2 personen

Primeurgroentjes  €  4,95 / pers.
 Prei, worteltjes, broccoli, bloemkool en champignons geblancheerd en op smaak gebracht  
 in de wok (300 g / pp). Op schotel gegarneerd per 2 personen.

De primeurgroentjes en warme groenteschotel zitten in een schotel zonder waarborg.
U hoeft enkel het deksel te verwijderen en ± 25 à 30 min. in een voorverwarmde oven

 te plaatsen op 165°C.
Deze schotels mogen ook in de microgolfoven geplaatst worden.
De warme en koude groenteschotels zijn de ideale aanvulling bij 

 uw fondue, gourmet of feestgerecht.
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• Kaas & dessert• 
Een greep uit ons kaasassortiment  
Een kaasschotel kan gereserveerd worden als dessert (180 g / pers.) of als hoofdgerecht (350 g / pers.).
Maakt u graag uw kaasschotel zelf, zoek gerust uw keuze in ons assortiment. Laat u toch liever de keuze 
aan ons, dan stellen wij voor u een schotel samen die evenwichtig is van smaak en variatie, gegarneerd 
op een kaasplank met noten en fruitassortiment.

 Hoofdgerecht  €  15,25 / pers.
 Dessert  € 12,25 / pers.

TIP: de kaasschotel kan best een half uur voor gebruik uit de koelkast genomen worden, zo komen de 
kazen op kamertemperatuur en komt de smaak van de kaas pas echt vrij.
Ook bakken wij voor u ambachtelijk stokbrood en notenbrood voor bij uw kaasschotel.

Dessertglaasjes assortiment (4 stuks) € 10,90
Voor in de late uurtjes of voor de zoete bekken onder ons 4 heerlijke varianten van mini desserts
 • Peer-karamel
 • Duo van chocolade
 • Crème-brûlée - abrikoos
 • Tiramisu - fantasie

Ook in assortiment: 
 • Rijstpap          
 • Tiramisu
 • Chocolademousse
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• Wijnen •
SERVEERSUGGESTIE:

WEETJES

WIJN SMAAKT HET BEST OP DE JUISTE TEMPERATUUR
 PROBEER DE RODE WIJN TE BEWAREN OP EEN KOELE PLAATS IN HUIS EN HAAL DE
 WITTE WIJN 10 MINUTEN VOOR HET SERVEREN UIT DE KOELKAST, OF LAAT HET EEN
 BEETJE ‘OPWARMEN’ IN JE GLAS VOORDAT JE HET OPDRINKT.

HET IS BETER OM WIJN TE LATEN ADEMEN
 VOOR ALLE DRANKEN ZONDER BUBBELS GELDT DAT HET BETER SMAAKT WANNEER
 HET EEN BEETJE HEEFT KUNNEN ADEMEN. ZO’N KARAF IS DUS NIET ALLEEN MAAR
 VOOR DE SIER. HIERDOOR KRIJGT DE WIJN NAMELIJK LUCHT EN WORDT DE WIJN OP
 ZO’N ANDERE MANIER IN HET GLAS GEGOTEN ZODAT DE LUCHT IN DE WIJN OP KAN LOSSEN.

ZORG VOOR HET GOEDE GLAS EN SCHENK HET HALF VOL
 HET BESTE WIJNGLAS HEEFT DE VORM VAN EEN TULP EN IS OOK NIET VEEL GROTER
 DAN DE ECHTE BLOEM. DEZE TULPVORM IS UITERMATE GESCHIKT VOOR HET SERVEREN
 VAN WIJN OMDAT DE VORM DE AROMA’S VAN DE WIJN VASTHOUDT EN HELPT
 OM ALLE AROMA’S NAAR JE NEUS TE BRENGEN

VIS SCHAALDIEREN

KONIJN EVERZWIJN HERT

GEVOGELTE

RUND

SALADE

BARBECUE

KAAS
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CRÉMANT DE LIMOUX - MAISON ANTECH BRUT 2015  €  15,00 /fles 
Land : Frankrijk
Streek : Limoux
Subtiel huwelijk tussen Chardonnay, Chenin en Mauzac, dat resulteert in een lichtgele wijn 
met fijne parelende en aanhoudende belletjes. In de neus vinden we geuren van geroosterd 
brood en frisse citrusvruchten. In de mond is deze Crémant oprecht en evenwichtig met 
delicate aroma’s van pompelmoes d ie een langdurige afdronk garanderen.

LAURENT MIQUEL SOLAS ‘VIOGNIER’ 2017 €  10,00 / fles 
Land : Frankrijk
Streek : Languedoc
Druiven : Viognier
Deze schitterende witte wijn is gemaakt van de Viognier druif. Licht geel van kleur, fruitige
geur met impressies van stervruchten en abrikozen. Sappig, fruitig en vol van smaak
met hinten van rijpe perziken en peren.

DOMAINE FOURCADE ‘LE BOUT DU MONDE’ 2016 €  9,00 / fles
Land : Frankrijk
Streek : Côtes du Roussillon Villages
Druiven : Syrah, Grenache en Carignan
Geurt naar kruidig rijp zwart fruit. De smaak is krachtig, maar met voldoende soeplesse. 
Rozemarijn, tijm en bramen komen naar voren, samen met kruiden en specerijen. Een 
verrassend lange afdronk.

ROGER SABON ‘CHAPELLE DE MAILLAC’ 2015 € 15,00 / fles (75cl)
Land : Frankrijk
Streek : Côtes du Rhône - Lirac
Druiven : Grenache, Syrah, Cinsault en Mouvèdre
De wijn heeft een diep robijn rode kleur. De aroma’s van rood en zwart zomerfruit, aangevuld
met kruidigheid, peper en tonen van tabak en kreupelhout, openen zich snel als de wijn goed
door het glas wordt gewalst. De zachte tannines uit de schil geven de wijn balans en maken
de wijn zeer toegankelijk om ook jong gedronken te worden.
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FEUDO DEI SANI ‘GRILLO’ 2017 € 8,00 / fles (75cl)
Land : Italië
Streek : Sicilië
Druiven : Grillo
Bleek strogele wijn met lichte groene glinsteringen. In de neus geeft de wijn een mooi
en intens boeket met delicate complexiteit, frisse citrus en meloen. De smaak is zacht,
elegant, fris, levendig fruit en een knapperige mineraliteit.

FEUDO DEI SANI ‘NERO D’AVOLA’ 2016  € 8,00 / fles (75cl)
Land : Italië
Streek : Sicilië
Druiven : Nero d’Avola
Robijnrode wijn met donkerpaarse tinten. In de neus een rijk boeket van rood fruit,
bessen, kersen en pruimen. In de mond is de wijn vol, strelend zacht, vol rood fruit,
mooi van structuur met een heerlijk pittige afdronk.

CONTE DI CAMPIANO ‘MALVASIA NERA’ 2014 € 12,00 / fles (75cl)
Land : Italië
Streek : Puglia
Druiven : Malvasia Nera
Deze Malvasia Nera is gemaakt van 100% Malvasia druiven. Hij heeft een prachtige robijnrode
kleur met oranje schitteringen. In de neus toont hij de heerlijke aroma’s van rood fruit 
en rijpe zwarte kersen. In de mond een elegante wijn met een warme en rijke smaak die 
vergezeld wordt door aangenaam zachte tannines. Deze wijn gaat heerlijk samen met hartige 
voorgerechten, gevogelte en rood vlees.

QUINTA ALORNA ‘ARINTO - CHARDONNAY’ RESERVA 2017 € 11,00 / fles (75cl)
Land : Portugal
Streek : Tejo
Druiven : Arinto - Chardonnay
Een heel mooi huwelijk deze Arinto met Chardonnay. Alle druiven zijn handmatig geoogst. De 
Arinto gefermenteerd in inox cuves en de Chardonnay in nieuwe Franse eiken vaten
gedurende 3 maanden. Resultaat een complexe neus van citrus, rijp fruit en noten. Goede 
structuur en het evenwicht tussen de zuurgraad en de frisheid van de Arinto, de rijping
van Chardonnay en de elegantie van het hout.
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COTTAS TINTO 2015  €  11,00 / fles
Land : Portugal
Streek : Douro
Druiven : Touriga Franca en Touriga Nacional
De rode wijnen uit de Douro - de Portstreek - behoren tot de beste wat Portugal aan wijnen te 
bieden heeft. Modern gevinifieerd maar gemaakt van eigen druivensoorten. Iedereen die deze 
wijn proeft is verrast door het donkere, rijpe, zeer sappige, volle en zwoele karakter van de 
wijn. Je proeft de portdruiven, maar dan zonder de zoetheid. De wijn is samengesteld uit de 
druivensoorten Touriga Franca en Touriga Nacional. Zeer diep van kleur. Geurend naar kersen, 
kruiden en vuursteen. Stoer karakter, zeer vlezig en dik. Lange, volle afdronk met veel rijp 
fruit nuances. Een zeer verleidelijke wijn met een warm en rondborstig karakter.

DAMANA 5 2016  € 12,00 / fles (75 cl)
Land : Spanje 
Streek : Ribero del Duero
Druiven : Tempranillo
Damana 5 is een waanzinnige wijn van Bodegas Tabula. Hij is donker en intens zoals al hun 
wijnen. De neus is krachtig vol zwart en rood fruit met een kruidigheid en romige tonen 
van de 6 maanden opvoeding op fijn eikenhout. Alle smaken komen perfect samen in een 
krachtige wijn met een lange aanhoudende afdronk.

KROHN PORT SHIPPERS SINCE 1865 €  11,00 / fles
PORTO SANADOR TAWNY
Een heerlijke licht rode portwijn met fijne aroma’s. Lichter van kleur en zachter van karakter 
dan ruby verkregen door langere opslag op eiken vaten. Aroma’s van hout en frambozen jam, 
ondersteund door een pittige, nootachtige afdronk.  Een weloverwogen all-rounder.

KROHN PORT SHIPPERS SINCE 1865 €  11,00 / fles
PORTO SANADOR WHITE
Een heerlijke witte portwijn, strogeel met enkele gouden tinten van kleur. Aroma zacht, 
delicaat en complex. Tropisch fruit notities, citrus en bloemen. Satijnachtige smaak. Fruitig en 
ietwat florale afdronk.
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Openingsuren feestdagen:

Donderdag 20 december: 8.00u tot 18.00u
Vrijdag 21 december: 8.00u tot 18.00u
 Zaterdag 22 december: 7.30u tot 17.00u
Zondag 23 december: gesloten - afhalen bestelling volgens afspraak                                                                       
Maandag 24 december: 8.00u tot 16.00u
Dinsdag 25 december: 11.00u tot 12.00u - enkel voor afhaling van uw bestelling
Woensdag 26 december: gesloten - afhalen bestelling volgens afspraak                                                                             
Donderdag 27 december: 8.00u tot 18.00u
Vrijdag 28 december: 8.00u tot 18.00u
Zaterdag 29 december: 8.00u tot 17.00u
Zondag 30 december: gesloten - afhalen bestelling volgens afspraak
Maandag 31 december: 8.00u tot 15.00u
Dinsdag 1 januari: 11.30u tot 12.00u - enkel voor afhaling van uw bestelling
Woensdag 2 januari:  gesloten

Vanaf donderdag 3  januari gelden terug de normale openingsuren  

Een winkel met een smiley label toont aan dat de strikte hygiënewetgeving 
gerespecteerd wordt. Dit label verkregen wij door ons vrijwillig te laten 
controleren inzake voedselveiligheid en hygiëne door de officiële instelling 
SGS. Hierdoor kunnen wij aan onze klanten aantonen dat wij iedere dag 
opnieuw alle inspanningen leveren om veilig voedsel aan te bieden.

Het keurslager De Proost team wenst u een vrolijke kerst en een voorspoedig 2018.
Prettige feesten en eet smakelijk!

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande.
Wij behouden ons het recht voor om de opgegeven prijzen te wijzigen.

De Proost
Provinciale steenweg 385 - 2627 Schelle
Tel. 03 887 45 18
info@keurslager-deproost.be
www.keurslager-deproost.be


