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Beste klant

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en de nodige aandacht aan uw be-
stelling te kunnen besteden, vragen wij u beleefd uw bestelling één week op 
voorhand in ons bezit te hebben.

Wij leveren al onze producten netjes af. Hierdoor zijn wij genoodzaakt een billijke 
borg te vragen voor onze schotels, porseleinen potjes en kaasplanken. Deze 
borg ontvangt u uiteraard volledig terug bij het in goede staat en gereinigd af-
leveren van deze goederen. Alvast bedankt voor uw begrip.

280 Waarborg schotel groot € 10,00/stuk
281 Waarborg schotel klein € 5,00 /stuk
282 Waarborg wit porselein € 2,50/stuk

Wij zijn er het hele jaar door graag voor u, met ons eerste keus vers kwaliteits-
vlees, onze zelfbereide charcuterieproducten en salades, onze traiteurdienst 
en nog zoveel meer en dit uiteraard met de grootste glimlach.

Keurslagerij Grymonprez en hun toffe keurige medewerkers, wensen u en uw 
familie alvast een prettige Kerst en een gezond en voorspoedig nieuwjaar!

Gelieve alles in één keer te bestellen, het bespaart u, ons en onze leveranciers 
een hoop zorgen. Indien u telefonisch bestelt, gelieve dan zoveel mogelijk op 
voorhand uw keuze te maken.

Uw bestellingen voor 
Kerstmis ontvangen we graag ten laatste op dinsdag 20/12 

en voor oudjaar graag ten laatste op dinsdag 27/12.

Vele groetjes vanwege het Keurslagerij Grymonprez racing-team.
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Artisanaal gemaakt in eigen werkhuis en verpakt per 10 stuks
100 Mini videe met kip € 8,00/10 stuks
101 Mini videe met garnaal € 8,00/10 stuks                                                                           
102 Mini videe met kaas  € 8,00/10 stuks
103 Mini worstenbroodje            € 8,00/10 stuks                                                  
104 Mini pizza           € 8,00/10 stuks
105 Mini kippenboutje  € 8,00/10 stuks

Perfect voor bij de aperitief
120 Tapaschotel voor 4 pers.   € 38,00/per bord voor 4 pers.
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130 Boschampignonsoep € 4,50/liter
131 Bisque van kreeft € 7,95/liter                                                                                                                                            
132 Tomatenroomsoep € 4,50/liter
133 Consommé van oesterzwam € 5,50/liter  
134 Gevogelte crème met peterselie € 4,50/liter                                                          
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Warm
140  Suprême de luxe met oesterzwam, asperges en truffel  € 13,50 pp.                                                                                                                               
141  Scampi Grymonprez (4 st.) in cognacsaus met bieslookringen   € 12,50 pp.                                                                                                                                              
142  Oostends vissersbootje: tongrolletjes, zalm, kabeljauw, 
	 scampi	in	een	fijne	roomsaus																														 €	10,50	pp.
143 Sint-Jakobvruchten (4 st.) krokant gebakken 
 met pompoenpuree  € 13,50 pp.

Bovenvermelde warme voorgerechten worden geserveerd met gegrilde puree
 
144 Gevulde videe van kip   € 3,10 pp.
145 Kaaskroketten   € 1,20/stuk
146 Garnaalkroketten  € 2,20/stuk
                                                                                                                                                      
                                                                                  
Koud
160 Carpaccio van gerijpt Spaans “Rubia Gallega” rund  € 15,50 pp.
161 Carpaccio van het “Belgisch Witblauw” ras met rucola en 
 Parmezaanrolletjes  € 12,50 pp.
162 Tartaar van zeebaars met groene asperges en avocado  € 14,50 pp.
163	 Vitello	tonato:	fijn	rosé	gebakken	kalfsvlees	afgewerkt	
 met een heerlijke saus van tonijn, ansjovis en kappertjes € 9,50 pp. 
164 Gemarineerde tonijn in zilverden met koriander en 
 Parmezaanrolletjes  € 15,50 pp.
165	 Trio	van	wildpasteien	vergezeld	van	konfijten	 	 €	9,50	pp.
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Vlees
180	 Eendenfilet	à	l’orange	 €	15,50	pp.
181	 Kalkoenfilet	in	een	romige	witte	wijnsaus	 €	12,50	pp.																																																																																																																																														
182 Ragout van wild met winterse groentjes  € 16,50 pp.                                                                         
183	 Hertenkalffilet	in	wildsaus:	rosé	gebakken	hertenkalffilet	
 met krokant gebakken zacht gerookte speksnippers in 
 een heerlijke wildsaus  € 19,50 pp.                                                                     

Bij alle vleesgerechten wordt een opgevuld appeltje en groentegarnituur 
geserveerd, samen met 5 kroketjes per persoon.

Vis
190 Kabeljauwhaasje in witte wijnsaus met verse garnalen € 18,50 pp.                                                                                                                                       
191	 Normandische	tongrolletjes:	4	fijne	tongrolletjes	in	witte	
 wijnsaus, blokjes van tomaat en grijze garnalen  € 17,50 pp.                                                    
192	 Tagliatelle	met	kingkrab	en	gepelde	scampi’s	
 in kreeftensaus € 15,50 pp.

Bij alle visgerechten wordt groentegarnituur en gegrilde aardappelpuree
geserveerd.
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Specialiteit van het huis
200 Een traditie met kerst … Opgevulde kalkoen € 16,50/kg
Uw kalkoen volledig ontbeend en gevuld met een heerlijke Kerstvulling 
van kippengehakt, champignons, pistachenoten en dit alles 
geparfumeerd met een vleugje cognac.

Om bij de kalkoen te serveren:
Champignonsaus, wildsaus, appelsiensaus of peperroomsaus.
Verse aardappelkroketten of aardappelgratin en een opgevuld appeltje 
met veenbessen.

                                                                 
Gevulde creaties
201	 Opgevulde	kwartels	(1	à	2	pers	300g)			 €	5,95/stuk
202	 Opgevulde	piepkuikens	(2	à	3	pers	600g)	 	€	11,50/stuk
203	 Opgevulde	fazant	(4	à	6	pers	1,5	kg)	 €	25,00/stuk
204	 Opgevulde	kalkoenfilet	 	€	18,50/kg

Deze specialiteiten zijn allen opgevuld met onze feestelijke vulling 
van de kalkoen.

205	 Opgevuld	varkenshaasje	(3	à	4	pers	800g)	 	 €	18,50/stuk

Het varkenshaasje is opgevuld met mozzarella, zongedroogde tomaat, 
pesto en omwikkeld met zacht gerookt spek.
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Zoals u weet en al gezien heeft, rijpen we onze buitenlandse rundrassen zelf in 
eigen huis.
Tot 6 weken hangen ze in de rijpingskast om ten vroegste daarna aangesneden 
te worden. Zo kunnen we een optimale smaak en malsheid garanderen. 

Verras uw gasten met dit uitzonderlijk lekker vlees. Wij geven u graag advies 
over de juiste bakmethode.  De rassen die we in huis hebben, zijn: 
Black Agnus ❘ Limousin ❘ Simmenthal ❘ Bianco della Corte ❘ Chianina ❘ Aubrac 
Charolais ❘ Montbéliarde ❘ Ierse Dexter ❘ Rubia Gallega ❘ Holstein ❘ Blonde 
d’Aquitaine	❘ Red Ruby Devon Cattle
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Charcuterieschotel
220	 De	meest	verfijnde	charcuterie	leggen	wij	voor	u	
 op een schotel, met aangepast fruitgarnituur, 
 200g per persoon  € 9,50 pp.       

Kaasschotel
Kleurige kaasjes: zeer gevarieerd assortiment Franse en Belgische kazen,
rijkelijk versierd met vers fruitgarnituur en een notenassortiment
221 Als hoofdgerecht, 200g per persoon  € 12,50 pp.                                     
222 Als dessert, 100g per persoon € 8,50 pp.                                             
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Aardappelbereidingen
300 Kroketten per 10 verpakt € 3,50/verpakking
301 Aardappelgratin portie 500g  € 5,50/portie
302 Knolselderpuree portie 500g  € 3,95/portie
303 Aardappelpuree portie 500g   € 3,95/portie
304 Truffelpuree portie 500g € 5,50/portie
305 Gebakken aardappelkriel portie 500g € 4,50/portie
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Groentegarnituur
250 Koud 100g per persoon per soort € 4,90 pp.
Aardappelsla, tomaat in bieslookvinaigrette, komkommer in 
mosterdvinaigrette en rauwkostsla.

251 Warm  € 4,90 pp.
Gestoofd witloofstronkje, jonge worteltjes, bloemkool- en broccoli-
roosjes, prinsessenboontjes 

252 Opgevuld appeltje met veenbessen   € 2,50/stuk
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Fonds voor uw sauzen
290 Wildfond 250ml  € 4,25/stuk                                                                                       
291 Bruine fond 250ml  € 4,25/stuk
292 Gevogeltefond 250ml  € 4,25/stuk

Sausjes
Koud (100g)  € 0,70 pp.
230  Look
231  Cocktail
232  Curry
233  Barbecue
234  Tartaar
235  Zigeuner 
       
Warm (250g)  € 2,75 pp.
240  Peperroom
241  Champignonroom
242  Bearnaise
243  Graanmosterd
244  Wildsaus
245  Appelsiensaus
246  Witte wijnsaus
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Gourmet
262  Gourmet € 9,95 pp.
 Onweerstaanbare mini panklare gerechtjes zoals runds-
 tournedos met kruidenboter, varkenslapje, schnitzel, lamskroon, 
	 cordon	bleu,	worstje	en	kipfilet.
265 Dry-age gourmet € 17,50 pp.                                                                                            
 Een super assortiment van 7 verschillende gerijpte runds-
 soorten uit Frankrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Oostenrijk 
 en België. 
267 Keurslagers gourmet   € 12,50 pp.
 Een wandeling door 7 Europese landen: Belgische runds-
	 tournedos,	Portugese	kalfskebab,	Iers	gemarineerde	lamsfilet,	
 Italiaanse boconcini, Franse boursin steak, Spaans kalfslapje 
 met pata negra en een euroburgertje.
268 Visgourmet € 15,50 pp.                                                                                
	 Scampisaté	(2	st.),	zalmfilet,	kabeljauwfilet,	Sint-Jakobsvrucht	
 en reuze gamba.             
269 Extra portie gehaktpralines en spekrolletjes  € 3,50 pp.                                                                
270 Kindergourmet   € 5,00 pp.
	 Mini	hamburger,	mini	worstje	en	kipfilet.

Teppan Yaki
260 Teppan Yaki  € 12,00 pp.
 Kruidensteak, chipolatastokje, boconyaki, lamskroontje, 
	 sojaspiesje,	kipfilet	en	pepertournedos.
 261 Teppan yaki groenteschotel  € 6,20 pp.         
 Sojascheuten, tomaat, paprikaringen, champignons, geraspte 
 wortel en spiesje met gebakken aardappeltjes.
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Fondue
263 Fondue  € 9,80 pp.
 Samenstelling van het meest malse vlees van rundsblokjes, 
 varkensblokjes, kalfsblokjes, kippenblokjes, 2 soorten gehakt-
 pralines en spekrolletjes.

Steengrill
264 Steengrill  € 12,00 pp.
	 Rundstournedos	met	kruidenboter,	kipfilet,	worstje	op	een	
 stokje, mini brochette, lamskroon, kippensteak en varkens-
 tournedos met kruidenboter.
266 Wildsteengrill  € 17,50 pp.                                                                                        
	 Fazantfilet,	eendenfilet,	parelhoenfilet,	hazenrugfilet,	
	 struisvogelfilet,	hertenkalffilet	en	everzwijnfilet.																																																																																																			

Laat u verrassen door ons huisgemaakt roomijs. Verschillende smaken 
voorradig. Ontdek ze in de winkel.
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Vroeg-boek-korting
Geniet van 5% vroeg-boek-korting indien u uw bestelling voor de feestdagen 
plaatst op volgende donderdagen:

Donderdag 1 december 
Donderdag 8 december 
Donderdag 15 december
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Keurslagerij Grymonprez & dochters
Kerkplaats 24 ❘ 2160 Wommelgem ❘ Tel 03 353 16 26 ❘ fax 03 354 12 35

E-mail: keurslagerij.grymonprez@telenet.be

Uurregeling tijdens de feestdagen
Vrijdag 23/12: open van 8u tot 12u30
Zaterdag 24/12: de winkel is open van 8u tot 12u30 - de afhaaldienst van 8u tot 16u
Zondag 25/12: gesloten 
Maandag 26/12: gesloten

Vrijdag 30/12: open van 8u tot 12u30
Zaterdag 31/12: de winkel is open van 8u tot 12u30 - de afhaaldienst van 8u tot 16u
Zondag 1/1: gesloten
Maandag 2/1: gesloten
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