
'ter Saksen'

Feestfolder
Communie- of lentefeest, 

tuinfeest of barbecue, 
verjaardag of jubileum, 

kerst of Nieuwjaar, 
gezellig samen zijn ...

 

Klasseslager "ter Saksen"

Gentseweg 27, 9120 Beveren
03/755.19.29

tersaksen@klasseslager.be
 

Online bestellen:
www.tersaksenslagerij.be

Wij hebben de juiste formule !



aperitief
Tapasbordjes  

Bordje ham (mix van serrano- en
superanoham gegarneerd met olijven en
zongedroogde tomaatjes).

Bordje salami (rosette de Lyon, chorizo en
huisgemaakte droge worst).

Bordje  kaas (manchego, comté, brie, oud-
Brugge en mosterd).

Bordje gemengd (serranoham, pastrami,
belegen kaas, droge worst, olijven en
zongedroogde tomaat).

€ 9,00 per bordje

Dip assortiment

petrella bieslook met grijze garnalen
humus natuur
tapenade van zongedroogde tomaten

3 dips met krokante crackers:

€ 12,50/stuk

Bladerdeeghapjes 
4 huisgemaakte mini worstenbroodjes 
4 huisgemaakte hapjes 'vol-au-vent'
4 huisgemaakte hapjes 'bolognaise'

€ 7,75/doosje

Kippenvleugeltjes met dip € 9,00

15 voorgebakken kippenvleugelboutjes met
pittige dipsaus



borrelplank € 45,50

pizzaparty 

5 pizzabodems
tomaat-basilicumsaus
gemalen kaas en mozzarella,
scampi's en gerookte zalm,
serranoham, chorizo, pitavlees en
hesp, 
champignons, paprika, ajuin en
olijven
ananas
oregano

Huur pizzaoven 

oma's bouletjes
huisgemaakte grillworst
krokant gebakken scampi's
brie en Hollandse kaas
boerejongens
rosette de Lyon en chorizo
serranoham
mosterd
olijven en zongedroogde
tomaten
pistachenoten
gezouten boter 
ciabattabrood

Als aperitief: geschikt voor 5 à 6 pers. 
Als maaltijd: geschikt voor 2 à 3 pers.

€ 5,00

Koken is kinderspel: 

maak je eigen favoriete pizza's

€ 14,75/pers
 



Buffetten
Koud buffet

gebraad met seldersla
perzik met tonijn
tomaat met grijze garnalen
vers gestoomde zalm
eitje gevuld met krabsalade
beenhesp met asperges
gebakken kippenfilet
verse groentjes  
aardappelsalade en fitness salade
cocktailsaus 

€ 22,55 /pers

Aanvullingen bij koud buffet
kippenboutje
ganda met meloen
gerookte zalm

€ 1,35
€ 1,95

€ 3,60
 

Kaasschotel € 14,25/pers 

11 verschillende kazen
frambozenconfituur
vers en gedroogd fruit
noten

charcuterieschotel € 10,25/pers 

préparé
3 huisgemaakte salades
diverse charcuterie
kerstomaatjes



Zuiders buffet
Foodsharing: Bezaai de tafel met lekkere, kleine gerechtjes om te delen.
Dit buffet is geschikt voor 5 à 6 personen.

Aperitief

Voorgerechten
rundscarpaccio
mix van gedroogde hammen
gerookte zalm
Griekse salade 
ciabatta brood

Hoofdgerechten
gegrilde groenten met aardappelen in de schil
scampi diabolique,
kippenvleugeltjes
spare-ribs
balletjes in tomaat-basilicumsaus 

€ 92,45

petrella bieslook met grijze garnalen
humus natuur
tapenade van zongedroogde tomaten

3 dips met krokante crackers:



Gezellig tafelen
Fondue

Malse blokjes biefstuk, kip, kalkoen
en varkenshaasje; slavinkjes en
kruidenballetjes.

Kinderfondue
Malse blokjes kip, slavinkjes en
kruidenballetjes.

Gourmet
Scampispiesje, kippenfilet, hamburger,
chipolata, pita, kalkoensaté, biefstuk en
varkenshaasje in een spekjasje 

Kindergourmet
Vleesjes op een stokje: 
chipolata, hamburger, kip

Teppanyaki
Gamba, zalmfilet sesam, coquilles in een
spekjasje, Japanse burger, chipolata,
Japanse steak, varkenshaasje Pacific en
kip lemon pepper 

Huur fonduestel
Huur teppanyakiplaat

€ 5,00
€ 5,00

Kinderteppanyaki
Assortiment spiesjes: chipolata,
hamburger, kip

€ 10,15/pers

€ 4,00/pers

€ 11,15/pers

€ 4,00/pers

€ 4,00/pers

€ 13,15/pers



All-in formules
Groenten & co

groentebowl, gevuld met gemengde sla, tomaatjes, geraspte
wortel, komkommerschijfjes, knolselder en huisgemaakte
vinaigrette.
Aardappelsalade en fitness-salade (pasta met
honingmosterdvinaigrette)

Saladbar
gegrilde groenten met aardappelen in de schil
Griekse salade
kerstomatensalade
vitamientje
pasta pesto

€ 8,00/pers

Te bestellen bij BBQ, gourmet, teppanyaki en fondue.

€ 8,00/pers

Sauzen 
                                                                                       
cocktail, look, tartaar, zigeuner of curry                                € 10,00/kg

(apart bij te bestellen)



'Vlaamse klassieker'

barbecuepakketten

Barbecueworst, exotische kippenfilet en
gemarineerde steak 

'a la plancha'

Entrecôte à la plancha met pepersaus,
zalmpapillot, barbecuebrochette 

Organiseert u een barbecue ?

Bent u op zoek naar meer barbecue-inspiratie ?

Heeft u graag een bakker bij u thuis ?

U vindt antwoord op al uw vragen op onze site! 
Neem NU een kijkje:

Aanbod geldig vanaf 1 april 2021.
Prijzen  onder voorbehoud van schommelingen op de markt.
Deze folder vervangt alle voorgaande.

www.tersaksenslagerij.be

enkel vlees: € 6,30/pers

met all-in-formule: € 14,30/pers

enkel vlees: € 11,30/pers

met all-in-formule: € 19,30/pers


