
EINDEJAARSMENU 2019-2020

TABLE BITES

Antipasti (Italiaanse ham, coppa, 
felino, chorizo, Italiaanse kaas) 

1 12/plank (+/-  voor 4 à 6 personen)

Bread & Oil (huisgemaakte tapenade 
van zongedroogde tomaatjes en 

zwarte olijfjes, variatie gegrild boerenbrood) 
1 15/plank (+/-  voor 4 à 6 personen)

Bij Burning Butchers kan je tijdens de feestdagen onze heerlijke BBQ-getinte gerechten afhalen. 
Ontdek hier alvast ons aanbod.

BUTCHER BITES APERO

Pulled Pork kroketjes 
1 6 (5 stuks)

Toast camembert, crumble van spek, 
notentopping, toefje Jack Daniels 

1 12 (5 stuks)

Croque Coppa 
1 8 (5 stuks)

Glaasje met mousse van BBQ-gerookte zalm
& mousse van huisgerookt BBQ-spek 

1 10 (6 stuks)

SOEPEN
Geroosterde paprika soep 1 4/ liter

Gerookte kreeftensoep 1 10/ liter

VOORGERECHTEN
Tartaar van Belgisch witblauw, 

picklemayonaise, kruidig slaatje 
1 9 per persoon

Rundercarpaccio, geroosterde pijnboompitjes, 
peterselie-olie, roquette slaatje 

1 9 per persoon

Dobbelsteen van huisgerookte zalm, 
guacamole en jalapeño peper 

1 11 per persoon

Low & slow kabeljauw, courgetti, 
choronsaus en kaaskoekje 

1 11 per persoon

Low & slow zalm, trio van tomaat, witte wijnsaus 
1 10 per persoon

HOOFDGERECHTEN
Warm gerookt varkenshaasje 

in Grand Veneursaus  
1 14 per persoon

Hertenkalffilet met zwarte peper,  
bruine jus afgewerkt met bosbessen  

1 17,50 per persoon

Luxe vol-au-vent van fazant, 
afgewerkt met boschampignons, botervidee 

1 18 per persoon

Low and slow zalm, 
gemarineerd met dille, champagnesaus 

1 16 per persoon

Low and slow kabeljauw, 
crunch van pistache, jus van kreeft 

1 19 per persoon

SIDE DISHES

Warme groentjes 
(trostomaatjes, mini-worteltjes, 

mousse van zoete aardappel, witloofje) 
1 3,50 per persoon

Koude groentjes 
(luxesla, knolseldersalade, trio van tomaat, worteljulienne) 

1 3 per persoon

Gemarineerde appel met veenbesjes 
1 2,50/ stuk

Opgevulde aardappel met crumble van spek en cheddarkaas 
1 2,50/ stuk

Huisgemaakte aardappelkrokketjes 
1 7 (20 stuks)

Krieltjes met grof zeezout, peper en rozemarijn 
1 2 per persoon

DESSERTS

Jingle Bells dessertbord 1 8/ stuk
Quenelle van melkchocolade ganache, cremeux hazelnoot, 

coulis exotiek, chocolade friands, cremeux petit beurre koekje, 
karamel-chocolade met toets van koffie

Mini kaasplankje ’t Groendal 1 8/ stuk
Variatie kazen, artisanaal broodje, roomboter, 

chutney, noten en gedroogd fruit

Crème brûlée flambée 1 7/ stuk
met bruine rum, afgewerkt met rood fruit



INFO

Burning Butchers kan tijdens de feestdagen ook zorgen 
voor de aangepaste apero’s en wijnen. 
Vraag hiervoor gerust naar ons aanbod.

Bestellingen kunnen telefonisch 
op het nummer 0472/90.16.46 of 

via mail info@burningbutchers.be geplaatst worden. 
Bestellingen kunnen wegens organisatorische redenen 
tot maximum 1 week op voorhand geplaatst worden.  

De voorgestelde gerechten kunnen besteld worden voor de periode 
van vrijdag 20 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020.

Uw bestelling kan op de door uw gevraagde datum 
van 9h – 12h worden afgehaald te Verrekijker 20, 8750 WINGENE. 

U krijgt een duidelijke handleiding mee voor het opwarmen van onze 
gerechten. Om een vlotte bediening te kunnen garanderen vragen wij om 

het gepaste bedrag cash of op voorhand via overschrijving 
(KBC BE09 7350 4245 4157) te voldoen. 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 6% BTW.

Indien van toepassing  worden de hapjes/voorgerechten/desserts 
(niet voor het hoofdgerecht) in glaasjes/op bord gedresseerd. 

Er dient hiervoor een vaste waarborg van 251 te worden voldaan. 
Deze waarborg wordt terugbetaald als de door ons afgeleverde borden 

afgewassen en onbeschadigd aan ons worden terugbezorgd.
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