


Aperitief 

Borrelplank       

oma's bouletjes, huisgemaakte grillworst, 
 verschillende kazen en charcuterie
olijven, mosterd, gezouten boter, ciabattabrood

Tapasplank       

verschillende dips met ciabatta, tomaat-mozzarella,
olijven en zongedroogde tomaten,
serranoham en rosette de lyon, verschillende kazen

(als aperitief: voor 5 tot 6 personen / als snack-maaltijd: voor 2 personen)
 

(als aperitief: voor 5 tot 6 personen / als snack-maaltijd: voor 2 personen)
 

Bladerdeeghapjes      
4 huisgemaakte mini-worstenbroodjes, 
4 huisgemaakte mini-hapjes "vol-au-vent"
4 huisgemaakte mini-hapjes "bolognaise"

8,50/doosje

30,95/plank

39,95/plank



Party-formules
Pizzaparty    

(Verkrijgbaar vanaf 4 personen.)
 5 pizzabodems per persoon,

tomaat-basilicumsaus, gemalen kaas en mozzarellabolletjes,
gebakken pitavlees, chorizo, hesp en kippenblokjes,
scampi's, oregano, ui, paprika, champignons, 
tomatenblokjes, ananas en olijven

Hamburgerparty     
(Verkrijgbaar vanaf 4 personen.)
 

5 mini-burgers per persoon (rundsburger, kippenburger,
kaasburger, klasseburger en Itanliaanse burger),
met de bijhorende hamburgerbroodjes,
ajuin en Bicky-uitjes, kaas, spek, 
verschillende sauzen en tomaten

14,95/pers

11,75/pers

(Voor beide party's zijn de gepaste toestellen te huur.)
 



10 verschillende kazen, gegarneerd met 
vers fruit, gedroogd fruit en noten

Buffetten
Koud buffet    

(Verkrijgbaar vanaf 4 personen.)
 tomaat garnaal, perzik met tonijn, 

eitje met krabsalade, gestoomde zalm,
kippenfilet, varkensgebraad,
ham-aspergerolletje
verse groentjes, aardappelsalade,
pastasalade en cocktailsaus

Kaasschotel    

Vleesschotel   
préparé en drie salades (alles huisgemaakt),
diverse soorten charcuterie
gegarneerd met kerstomaatjes

(Verkrijgbaar vanaf 3 personen.)
 

(Verkrijgbaar vanaf 2 personen.)
 

24,95/pers

15,75/pers

10,95/pers



Foodsharingbuffet
 121,15 per buffet

(1 buffet is geschikt voor 5 à 6 personen)
 

Starter: 
   tapasplank

Sharing-gerechtjes:
   gegrilde scampi's met dip, gerookte zalm
   gebakken kipfilet, Toscaanse gehaktballetjes,
   pastasalade, taboulé, 
   kerstomatensalade,
   knolselder-wortelsalade,
   2 soorten brood en boter
   
 



Gezellig tafelen
Fondue       
malse blokjes biefstuk,
kip, kalkoen en varkenshaasje
mini-slavinkjes
kruidenballetjes

Gourmet       

scampispiesje, biefstuk, chipolata,
hamburger, kipfilet, pitavlees,
varkenshaasje met spek

(kinderfondue:   4,20/pers)
 

(kindergourmet:  3,00/pers)
 

Teppanyaki     

coquiles met spek, gamba, zalmfilet sesam,
Japanse burger, chipolata, Japanse steak,
varkenshaasje "pacific" en kip "lemon-pepper"

(kinderteppanyaki: €  3,00/pers)
 

10,95/pers

12,15/pers

15,85/pers



(Verkrijgbaar vanaf 2 personen.)
 groentebowl (met sla, tomaat, wortel, komkommer en knolselder)

pastasalade en aardappelsalade

All-in-formules

Rauwkost bar     

Salad bar     

slamix, kerstomatensalade, knolselder-wortelsalade
taboulé, pastasalade

(Ideaal bij fondue, gourmet, teppanyaki of bbq-pakketten.)
 

(Verkrijgbaar vanaf 4 personen.)
 

8,25/pers

9,25/pers



Feestmenu's
IN DEZE 4 STAPPEN KIES JE 

SNEL EN GEMAKKELIJK JOUW PERFECTE MENU:

1
KIES JE
VOOR
GERECHT

KOUD:
garnaalcocktail
trio van paté

WARM:
scampi's in currysaus
kaaskroket
garnaalkroket

 
10,25/pers
8,45/pers

 

 
8,45/pers
1,95/stuk

3,90/stuk
 

 
 
 

KIES JE
SOEP

2 tomatenroomsoep
aspergeroomsoep
witloofroomsoep

parelhoencrèmesoep
(enkel verkrijgbaar in de maand
december)

 
4,65/liter
4,65/liter
4,65/liter

 
5,45/liter

 
 

 
 



KIES JE
HOOFD
GERECHT

3 KIES EERST JE VLEES:
kalkoen van de chef
varkenshaasje
       in champignonssaus
vol-au-vent
wildstoofpotje (*)
hertenfilet in portosaus (*)
(*) enkel verkrijgbaar in het wildseizoen

KIES DAARNA JE BIJGERECHT:
waaier van seizoensgroenten 
groente bowl
mix van appeltjes en peertjes

 
6,95/pers
6,95/pers

 
6,00/pers
8,70/pers
12,25/pers

 
 

 
 
 

EN OOK NOG JE AARDAPPELEN:
aardappelgratin
puree
verse frietjes
verse kroketjes

 
8,90/bakje

4,45/pers
7,50/bakje

 
 
 
 
 

 
3,95/bakje

2,75/pers
3,75/kg

2,95/10stuks
 
 
 
 
 

OF KIES VOOR EEN VOLLEDIG AFGEWERKT GERECHT:
vispannetje van de chef                   14,60/pers        

KIES JE
DESSERT

4 rijstpap
chocomousse
tiramisu

moulin rouge (*)
chocoladesymphonie (*)
(*) enkel verkrijgbaar in december 
en zolang de voorraad strekt

 
1,65/pers
2,45/pers
2,35/pers

 

7,95/pers
7,95/pers



Barbecue
Kinderbbq pakket     
chipolata, hamburger

Pakket "Vlaamse klassieker"     
bbq-worst, exotische kipfilet, gemarineerde steak

Pakket "à la plancha"      
scampispies, bqq-worst, steak à la plancha met pepersaus

Pakket "veggie"      
no-beefburger, veggie worst met tuinkruiden, quornfilet

Suggesties ter aanvulling:

All-in-formules:
     rauwkost bar
     salad bar

 
 

 
     8,20/pers
     8,50/pers

3,95/pers

7,25/pers

9,95/pers

7,25/pers



Van zodra de zon schijnt, 
denken wij aan barbecue!

Als jij voor de gezelligheid zorgt, zorgen wij
voor het eten, de kolen en het materiaal.

Vanaf 40 personen komen onze
bbq-specialisten bij u bakken!

 

 Graag meer info?
Bel: 03/7551929

Website: tersaksenslagerij.be
 



Klasseslager "ter saksen"
Gentseweg 27/3   9120 Beveren-Waas

03/7551929
tersaksen@klasseslager.be 

 
 Communie- of lentefeest, tuinfeest of barbecue,

verjaardagof jubileum, kerst of Nieuwjaar, 
gewoon gezellig samen zijn ...

 

VOOR ELK FEESTJE HEBBEN 
WIJ DE JUISTE FORMULE

 
 

Bestel snel en gemakkelijk via onze webshop:
www.tersaksenslagerij.be

 

De prijzen in deze folder zijn geldig vanaf 1/11/2022 
en vervangen alle voorgaande.

 Prijzen geldig onder voorbehouden van schommelingen op de markt.


