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APERITIEF
BORRELHAPJES BEREID IN EIGEN HUIS
Minikaasrolletje € 0,90 / st.
Minivishapje € 0,90 / st.
Minividés € 0,90 / st.
Miniworstenbroodje € 0,90 / st.
Minipizza € 0,90 / st.
Mini sint-jakobsschelpje € 2,00 / st.
Gebakken scampi in een duivelsausje  € 1,25 / st.
Apero boutjes (12 st.) € 5,90 / st.

BORRELGLAASJES
Cognacglaasje gevuld met gerookte zalm € 4,25 / st.
Cognacglaasje gevuld met verse garnalen € 4,80 / st.
Cognacglaasje gevuld met verse zalm € 3,85 / st.

TAPASSCHOTEL (vanaf 4 pers.) € 7,50 / pers.
Parmaham
Spaanse salami
Chorizo
Gebakken scampi
Manchego
Koningsolijven
Sopressa
Comté



KERSTMENU
€ 34,65 / pers.

(deze is alleen te verkrijgen met Kerst)

Soep van tomaten met een scheutje room.
~

Tongrolletjes op een bedje van prei, champignons en witte wijnsaus.  
~

Parelhoenfilet met druivensaus, witlof, boontjes met gerookt spek en peertjes. 
Dit alles afgewerkt met aardappelpuree en 5 kroketten per persoon. 

EINDEJAARMENU
€ 36,15 / pers.

(deze is alleen te verkrijgen met eindejaar)

Soep van witlof en gerookte zalm.
~

Gebakken zalm op een bedje van spinazie met bearnaisesaus.
~

Hertenfilet met portosaus, witlof, boontjes met gerookt spek en peertjes. 
Afgewerkt met puree en 5 kroketten per persoon.

Uiteraard kan u ook zelf een menu samenstellen uit ons gamma 
van soepen, voorgerechten (koud, warm) en hoofdgerechten.  

Al onze producten worden dagvers geleverd.

Bestellingen voor Kerstmis ten laatste op 17 december. 
Bestellingen voor Nieuwjaar ten laatste op 24 december.



ONZE STO OFPOTJES
Bereid stoofvlees € 15,50 / kg
Videevulling € 14,35 / kg
Lamsragout € 22,75 / kg
Kalfsfricassee € 18,85 / kg
Wildragout € 25,50 / kg

ONZE HUISWIJNEN
ONZE HUISWIJN WIT:
Zuid-Afrika Vondeling Chenin blanc en Sauvignon blanc € 9,75 / fles

ONZE HUISWIJN ROOD:
Zuid-Afrika Vondeling Merlot € 10,25 / fles
Cava Bohigas € 13,50 / fles



KOUDE VO ORGERECHTEN 
Carpaccio  € 10,60 / pers.
 van rundvlees, rucola, vinaigrette, peper van de molen
 en parmezaanschilfers.
Waaier van gerookte zalm  € 11,70 / pers.
 met fijngesneden venkel, rode ui 
 en gemarineerde kerstomaatjes
Vitello tonnato € 11,70 / pers.
 klassieker van fijn gebakken kalfsvlees 
 met een saus op basis van tonijn, kappertjes en ansjovis

WARME VO ORGERECHTEN
Witte koolvis, duxelle van champignons en witte wijnsaus € 10,50 / pers.
Gebakken zalm op een bedje van spinazie en bearnaisesaus € 10,25 / pers.
Tongrolletjes met prei, champignons en witte wijnsaus € 10,15 / pers.
Gevulde vide met bladerdeeg gebak € 3,80 / st.
Verse huisgemaakte kaaskroketten 2 stuks € 3,50 / pers.
Verse huisgemaakte garnaalkroketten 2 stuks € 8,10 / pers.

FEESTELIJKE SOEPEN
Soep van boschampignons € 4,10 / l
Soep van witlof en gerookte zalm € 5,60 / l
Soep van tomaten met een scheutje room € 3,80 / l



WARME HO OFD GERECHTEN 
Lamskroon met mosterdsaus, boontjes met spek, witlof en peertjes € 23,10 / pers.
Parelhoenfilet met druivensaus, boontjes met spek, peertjes en witlof € 22,50 / pers.
Hertenfilet met portosaus, boontjes met spek, peertjes en witlof € 23,10 / pers.
Tongrolletjes met witte wijnsaus, champignons en prei € 20,75 / pers.

Al deze gerechten worden afgewerkt met aardappelpuree en 5 kroketten / pers.

Tip
Bij al onze menu’s en hoofdgerechten zijn 5 kroketten per persoon inbegrepen.

Bestellingen voor Kerstmis ten laatste op 17 december.  
Bestellingen voor Nieuwjaar ten laatste op 24 december.
Alvast onze dank voor de medewerking.

AANR ADER VAN DE CHEF 
CREATED BY MARC

 
Gevulde kalkoen (6 à 8 pers.) € 17,35 / kg
 gevuld met een farce van kip, cognac, peertjes en mandarijntjes

Gratis druivensaus bij uw opgevulde kalkoen (100 g / pers.)
Tip: U kan bij ons een temperatuurmeter kopen. De kerntemperatuur voor een 
gevulde kalkoen is 68°C



VO OR DE STERRENKOKS THUIS
Lamsvlees: lamskoteletten, lamsbout, lamskroon, lamsfilet en lamsragout
Rundvlees: filet pur, rosbief, chateaubriand, tournedos, entrecote, ossenstaart, 
carpaccio en rundstong
Varkensvlees: koteletgebraad, varkensfilet, orloffgebraad, varkenskroon en 
varkenswangen
Kalfsvlees: gebraad, medaillons, fricassee, tong, tournedos
Gevogelte: kip, kipfilet, kalkoen, kalkoengebraad, kwartel, fazant, parelhoen 
gespekt, eendenfilet, parelhoenfilets
Wild: hertenfilet, hazenrug met been, konijn, konijnenbillen, everzwijnfilet …

BIJGERECHTEN 

OM UW MENU C OMPLEET TE MAKEN

AARDAPPELPRODUCTEN
Verse kroketten € 0,30 / st.
Aardappelpuree € 6,10 / kg
Gratinaardappelen € 10,50 / kg
Amandelkroketten € 0,50 / st.
Kroketjes met veenbessen € 0,65 / st.

FONDS
Bruine fond € 7,50 / l
Blanke fond € 7,50 / l
Wildfond € 7,75 / l

WARME SAUSEN
Pepersaus € 2,75 / 250 g
Bearnaisesaus € 3,75 / 250 g
Witte wijnsaus  € 2,75 / 250 g
Roze pepersaus € 3,25 / 250 g
Druivensaus € 3,25 / 250 g



GEZELLIG TAFELEN 
FONDUE € 10,75 / pers.
rund, kip, varken en kalkoenvlees, gepaneerde balletjes en spekrolletjes

GOURMETSCHOTEL € 12,50 / pers.
rund, pita, kip en varkensvlees, hamburgertje, minisaté, miniworstje, 
lamskotelet, slavink, cordon bleu  en pannenkoekendeeg

STEENGRILL € 12,00 / pers.
rund, kalkoentournedos, kipfilet, varkensmedaillon, lamskoteletje, hamburgertje, 
kalkoensaté, slavinkje

STEENGRILL SPECIAL € 13,00 / pers.
rundertournedos, lamsnootje, hamburger, kipfilet, stukje zalm met Ganda, 
scampi brochetje, Chinese saté en een varkensmedaillon

TEPPAN YAKI € 13,00 / pers.
minizalmbrochette, miniscampibrochette, minilamsbrochette, 
minikippenbrochette, varkensmedaillon met Ganda, rundertournedos, 
pitafestival

BIJHORENDE WOKGROENTJES € 7,50 / pers.
sojascheuten, boontjes, witlof, courgettes, champignons, julienne van paprika’s 
en krieltjes

KINDERFONDUE € 5,50 / pers.
fondueballetjes, fondue spekrolletjes en fonduekippenvlees

KINDERGOURMET € 5,50 / pers.
miniworstje, minihamburger, minisaté, minikippenbrochetje

SALAD BAR € 6,75 / pers.
Aardappelsalade, pastasalade, sla, boontjes, tomaten, rauwkost en verse 
wortelen

SAUSEN (100 g / pers.) € 0,80 / pers.
Look, zigeuner, curry, tartaar, cocktail, cannibal en BBQ saus 



SCHOTELS & BUFFET TEN 
CHARCUTERIESCHOTEL (vanaf 4 pers.) € 12,20 / pers.
verscheidene soorten charcuterie met enkele salades, afgewerkt met vers fruit

KAASSCHOTEL (vanaf 4 pers.) € 12,95 / pers.
verscheidene soorten Belgische en Franse kazen gedresseerd op schotel en 
afgewerkt met noten en fruit

KOUD BUFFET SCHOTEL € 18,25 / pers.
gevulde tomaat, ½ kipfilet, rauwe hesp, rosbief, hespenrolletje met asperges, 
gevuld eitje, varkensgebraad, boontjes, spirelli, wortelen, sla en aardappeltjes 
met tartaar

SCHOTEL VAN VERSE ZALM € 19,95 / pers.
gevulde tomaat, gepocheerde zalm, ½ kipfilet, rauwe hesp, rosbief, hespenrolletje 
met asperges, gevuld eitje, varkensgebraad, boontjes, spirelli, wortelen, sla en 
aardappeltjes met tartaar

BUFFET DE LUXE € 20,95 / pers.
gerookte zalm, kalfsgebraad, parmaham, gevulde tomaat, hespenrolletje met 
asperges, rosbief, rauwe hesp, gestoomde zalm, aardappelsla, wortelen, boontjes, 
spirelli

Om teleurstellingen te vermijden: 
Bestellingen voor kerst ten laatste tot 17 december. 

Bestellingen voor Nieuwjaar ten laatste tot 24 december.



WAARB ORG EN HUUR
Huur van teppan yaki € 6,50
Waarborg van teppan yaki € 20,00
Waarborg stenen borden € 7,00
Waarborg  vispannetjes € 3,00
Waarborg inox schotels en kaasplank € 12,00
Waarborg minipannetje € 2,00
Waarborg borrelglaasje € 1,50
Waarborg draagbak € 7,00

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en de nodige aandacht aan uw 
bestelling te kunnen besteden, vragen wij u beleefd uw bestelling 8 dagen voor 
kerst en nieuwjaar in ons bezit te hebben.
Wij werken al onze producten netjes af.
Hierdoor zijn wij genoodzaakt een billijke borg te vragen voor onze schotels, 
porseleinen potjes, toestellen en kaasplanken. Deze borg ontvangt u uiteraard 
volledig terug bij in goede staat en gereinigd afleveren van deze goederen. Alvast 
bedankt voor uw begrip.
Wij zorgen graag het hele jaar door voor u, met ons eerste keuze kwaliteitsvlees, 
onze eigenbereide charcuterieproducten en salades, onze traiteurdienst en nog 
zoveel meer. Dit met de breedste glimlach en de grootste inzet.  
Is alles in orde vertel het verder, zijn er problemen vertel het ons.  

KWALITEIT, ELKE DAG OPNIEUW.



EINDEJAARSREGELING
ONZE OPENINGSUREN VOOR DE FEESTDAGEN:

Maandag 23 december: gesloten wegens voorbereidingen
Dinsdag 24 december: open van 08.00 tot 16.00 uur
Woensdag 25 december: open van 11.00 tot 12.00 uur enkel voor bestellingen
Donderdag 26 december: open van 09.00 tot 12.30 en 13.30 tot 18.00 uur
Vrijdag 27 december: open van 08.00 tot 12.30 en 13.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 28 december: open van 08.00 tot 16.00 uur
Maandag 30 december: gesloten wegens voorbereidingen
Dinsdag 31 december: open van 08.00 tot 16.00 uur
Woensdag 1 januari: gesloten
Donderdag 2 januari: gesloten
Vanaf vrijdag 3 januari hanteren we de normale openingsuren.



KEURSLAGER STEVENS VAN DE VYVER
VERBRANDENDIJK 1 2070 ZWIJNDRECHT

TEL 03.252.71.92  FAX 03.722.18.56
STEVENS_VANDEVIJVER@SKYNET.BE

WWW.KEURSLAGERSTEVENS-VANDEVIJVER.BE

Prettige feesten

                        en smaakvol 2020


