
Luxe steengrillschotel Luxe kaasschotel 

Standaard gourmetschotel 

€7,99 

/p.p. 

Biefstuk extra, varkensfilet, kalkoenfilet, 

kipfilet, rundshamburgertje 

400 g/p.p. 

Assortiment kazen, gegarneerd met dadels 

en vijgen 

200 g/p.p. 

Biefstuk, kalkoenfilet, chipolata,  

varkenslapje, hamburger 

350 g/p.p. 

Luxe gourmetschotel 

Biefstuk extra, varkenshaasje, chipolata, 

kipfiletschnitzel, cordon-bleu, lamskotelet 

375 g/p.p. 

Carrefour Market Opglabbeek 

Weg naar Zwartberg 43 

Tel. 089 85 82 37 

Carrefour Market Maaseik 

Burgemeester Philipslaan 80 

Tel. 089 56 06 11 

Carrefour Market Maasmechelen M2 

Koninginnelaan 115 

Tel. 089 77 06 11 

€8,49 

/p.p. 

Standaard fondueschotel 

€6,49 

/p.p. 

Biefstuk, kipfilet, chipolata, balletjes, 

kalkoenfilet 

350 g/p.p. 

Luxe fondueschotel 

Biefstuk extra, varkenshaasje,  

kalkoenfilet, chipolata, balletjes 

375 g/p.p. 

€8,49 

/p.p. 

€8,49 

/p.p. 

€6,49 

/p.p. 

Eindejaarsschotels 
Min. vanaf 4 personen 



Boschampignonsoep 

€4,95 

/liter 

Ossenstaartsoep 

€6,95 

/liter 

Groentenschotel Koude salades 

Aspergeroomsoep Kreeftensoep 

€7,95 

/liter 

Soepen 

€3,95 

/liter 

Bijgerechten 

Naast het speciale eindejaarsgamma is het normale gamma van de soepen ook steeds verkrijgbaar! 

€2,20 

/p.p. 

€2,20 

/p.p. 

Tomaten, ijsbergsalade, wortelen en 

koolsalade 

200 à 250 g/p.p. 

Min. 4 personen 

Aardappelsalade, pastasalade en rijst-

salade 

200 à 250 g/p.p. 



Vis 
Gourmet visschotel Steengrill visschotel  

Wist u dat we de hele maand december in  

onze winkels van Maaseik en Maasmechelen 

(M2) verse vis in bediening hebben? 

Kies zelf  hoe u uw kreeft het liefste mee 

naar huis neemt; levend of  reeds gekookt, 

vers of  uit de diepvries!   

Kerststronken 
   

Kerststronk Boterroom-vanille 6p. Kerststronk Boterroom-mokka 6p Kerststronk slagroom & vers fruit 6p   

   

Kerststronk duo chocolade 6p  Buche crémeux met vers fruit 6p  Bûche ganache 6p  

   

Stronkjes chocolade-speculaas 2x1p Stronkje karamel & witte chocolade 2p Stronkje Gianduja 2p 

€10,95 

/p.p. 

€10,95 

/p.p. 

Scampi’s, coquilles, zalm, kabeljauw, 

roodbaars  

300g/p.p. 

Tonijn, zalm, kabeljauw, scampi’s, 

schelvis  

300g/p.p 

De visschotels kunnen variëren naar wat er op de versmarkt wordt aangeboden. U kunt ook een schotel naar keuze samenstellen. 

Min. 4 personen 

Vanaf € 2,10 

Min. 4 personen 



Plaats met dit formulier uw eindejaarsbestelling! 

EXEMPLAAR VOOR DE WINKEL 

Naam: ………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………….. 

Afhaalmoment: ……../12/2017; voormiddag/namiddag  

Vlees: 

 Standaard/luxe fondueschotel x ………. personen 

 Standaard/luxe gourmetschotel x ………. personen 

 Luxe steengrillschotel x ………. personen 

Vis: 

 Visschotel gourmet/steengrill x ………. personen 

 Kreeft x ………. stuks; gewicht …………………….. 

 Levend—gekookt  

 Oesters x ………. Stuks 

 Verse gekookte zalm x ………. stuks; 120-150 gram 

Soepen: 

 Kreeftensoep x ………. liter  

 Boschampignonsoep x ………. liter  

 Aspergesoep x ………. liter  

 Ossenstaartsoep x ………. liter  

 Andere ………………….….. x ………. liter  

Bijgerechten: 

 Groenten x ………. personen 

 Aardappelen, pasta en rijst x ………. personen 

Desserts:  

 Kerststronk boterroom-vanille 6p x ………. stuks 

 Kerststronk boterroom-mokka 6p x ………. stuks 

 Kerststronk slagroom & vers fruit 6p x ………. stuks 

 Kerststronk duo chocolade 6p x ………. stuks 

 Buche crémeux met vers fruit 6p x ………. stuks 

 Buche ganache 6p x ………. stuks 

 Stronkjes chocolade-speculaas 2x1p x ………. stuks 

 Stronkje karamel & witte chocolade 2p x ………stuks 

 Stronkje gianduja 2p x ………. stuks 

EXEMPLAAR VOOR DE KLANT 

Naam: ………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………… 

Afhaalmoment: ……../12/2017; voormiddag/namiddag  

Vlees: 

 Standaard/luxe fondueschotel x ………. personen 

 Standaard/luxe gourmetschotel x ………. personen 

 Luxe steengrillschotel x ………. personen 

Vis: 

 Visschotel gourmet/steengrill x ………. personen 

 Kreeft x ………. stuks; gewicht …………………….. 

 Levend—gekookt  

 Oesters x ………. Stuks 

 Verse gekookte zalm x ………. stuks; 120-150 gram 

Soepen: 

 Kreeftensoep x ………. liter  

 Boschampignonsoep x ………. liter  

 Aspergesoep x ………. liter  

 Ossenstaartsoep x ………. liter  

 Andere ………………….….. x ………. liter  

Bijgerechten: 

 Groenten x ………. personen 

 Aardappel, pasta en rijst x ………. personen 

Desserts:  

 Kerststronk boterroom-vanille 6p x ………. stuks 

 Kerststronk boterroom-mokka 6p x ………. stuks 

 Kerststronk slagroom & vers fruit 6p x ………. stuks 

 Kerststronk duo chocolade 6p x ………. stuks 

 Buche crémeux met vers fruit 6p x ………. stuks 

 Buche ganache 6p x ………. stuks 

 Stronkjes chocolade-speculaas 2x1p x ………. stuks 

 Stronkje karamel & witte chocolade 2p x …… stuks 

 Stronkje gianduja 2p x ………. stuks 

Wij wensen u  

prettige feesten! 

UITZONDERLIJK VOOR U GEOPEND OP 

ZONDAG 24 DECEMBER & ZONDAG 31 DECEMBER 

Maasmechelen M2: 9:00u—18:00u  

Opglabbeek & Maaseik: 8:00u—18:00u 


 

Gelieve het ingevulde formulier minstens twee dagen op voorhand aan onze beenhouwerij-afdeling af te geven.  


 


 


 

V.U. Cretskens—Kempenstraat 13, 3650 Dilsen-Stokkem 


