
Aartselaar 

Openingsuren
Zondagen  22/12 en 29/12 open van 8u tot 12.30u
Maandagen 23/12 en 30/12 open van 8u tot 19u
Dinsdagen 24/12 en 31/12 open van 8u tot 17u

Kerstdag en nieuwjaarsdag GESLOTEN

Bestel je eindejaarsschotel online vanuit je ‘luie’ zetel  op 

www.adaartselaar.com
Volg ons op Facebook ‘addelhaizeaartselaar

FeestfolderFeestfolder

Bij aankoop van min 4 pers Fondue of Gourmet 
GRATIS 
3 SAUSEN (eigen bereiding)

Kom de 
feesten reeds
proeven op zaterdag 14/12van 10u tot 17u



BEENHOUWERIJ
Fondue Maxi 400gr/pp      
(runds, varkens(duroc D’olives), kip, balletjes, slavinken
(vaste samenstelling)
winkel 11!/pp webshop 10!/pp

Fondue classic 300gr       
(Runds, varkens(Duroc d’olives), kip, balletjes, slavinken)
(vaste samenstelling)
winkel 8!/pp  webshop 7!/pp

Fondue special vrije keuze in samenstelling   
(Enkel te bestellen in de winkel)
28,00!/kg

Fondue Royal 300gr       
(Kalkoen, lamsfilet, kip, dry aged runds, varkens (Iberico)
(vaste samenstelling)
winkel 12!/pp webshop 11!/pp

Kinder fondue 150gr      
(hamburger, kip, worstjes, gadget) (vaste samenstelling)
winkel 4,0!/pp webshop 3!/pp

Alles geleverd op luxe schotels vanaf 4 pers. 5 euro waarborg per schotel.
(propere schotels terug af te geven aan het onthaal aub)



Gourmet special: 
vrije keuze van samenstelling   (enkel te bestellen in de winkel)
28,00!/Kg

Gourmet Fijnproevers  300gr  winkel   
Dry age steak, Lamskroon, Kalkoentournedos, Varkens (Iberico), Kip saté
(vaste samenstelling)
12!/PP webshop 11!/PP

Gourmet classic: 300Gr    
Biefstuk,varkenslapjes(Duroc d’olives), kipfilet,hamburger, worstjes, cordon blue
(vaste samenstelling)
winkel  8!/PP webshop  7!/PP

Gourmet Maxi: 400Gr 
Runds, Varkens (Duroc d’olives), Kip, Hamburger, Worstjes, Cordon Bleu
(vaste samenstelling)
Winkel: 11!/PP    Webshop: 10!/PP

Kinder gourmet: 150Gr  
Kip, worstjes,hamburger, gadget
(vaste samenstelling)
winkel  4,00!/PP  webshop  3!/PP

Bestel via onze webshop en doe uw voordeel !!!
Korting van 1 euro PP indien u besteld via webshop



Teppan Yaki schotel
(runds, kipsaté, gemarineerd varkensvlees, gemarineerde eendeborst, varkens (Duroc d’olives)
11!/pp  webshop 10!/pp
Ook online te bestellen. Onze klassiekers
Rosbief, Filet gebraad, kalkoengebraad, 
varkenshaasje +- 600gr/st

Koude schotels 
volledig naar uw wensen !!
Stel zelf uw schotel samen. De basis is altijd dezelfde. 
Voor de rest kan u per persoon Selecteren wat en hoeveel 
soorten u er bij wil hebben. 

Basis Per persoon: 6,50!/pp
- Tomaat
- Sla
- Ei
- Komkommer
- Bloemkool
- Brocolli
- Verse boontjes
- Aardappelsla
- Broodjes assortiment

Extra bij te bestellen volgens uw wensen:
- Gerookte zalm   3,50/pp
- Tonijn    2,00/pp
- Hespenrol   2,50/pp
- Heilbot    2,50/pp
- Varkensgebraad  2,00/pp
- Rosbief    2,25/pp
- Tomaat garnaal  3,00/pp
- Paté van de chef  2,00/pp
- Kippen bout gestoomd  2,00/pp



VISAFDELING
Levende kreeft beschikbaar

Beschikbare gewichten volgens aanlevering

- 400 - 600gr 
- 600 - 800gr
- 800 - 1200gr 

TE VINDEN BOVEN ONZE BEENHOUWERIJ EN TRAITEUR AFDELING

Steeds beschikbaar

Biermanden en feestmanden
in verschillende soorten

3 soorten 25 euro, 22,5 euro en 15 euro



VERSTOOG:
Belegde broodjes voor recepties:
Mini belegde broodjes (Vaste samenstelling), 
enkel bestelbaar per 20 stuks
12 !/20st

Luxe belegde broodjes 
keuze uit 9 soorten 
(max 4 verschillende soorten per bestelling 
en 3 dagen vooraf te bestellen)

Verrassingsbrood (vaste samenstelling, 2 dagen vooraf te bestellen)
50 euro/42 stuks

Kaasschotels
meer info in de winkel of op onze website 
www.adaartselaar.com’

Charcuterie schotels
meer info in de winkel of op onze website 
www.adaartselaar.com

Tapas schotels
meer info in de winkel of op onze website
 www.adaartselaar.com



BAKKERIJ:
Heel het jaar door beschikbaar
- Houthakkers brood wit
- Houthakkers brood Bruin
- Ciabatta
- Keizerbroodjes wit, maanzaad, sesam
- Torsade stokbrood
- Margueritte wit of bruin
- …

Tijdens de feestdagen
- Mini hotel broodjes
- Party wheel
- …

Ontbijtmanden
min 2 dagen vooraf te bestellen



WEDSTRIJD* GELDIG
VAN03/10/2019TEM31/12/2019

Lindelei 29

Doe mee aan 
onze WEDSTRIJD en 

WIN DEZE FIAT 500 !!
(een bolleke)

WAAG JE 
KANS EN WIN

Wist je dat wij± 18000 verschillende artikels permanent voor jou in stock hebben?

Actie i.s.m. 
garage De Linde

*ACTIEVOORWAARDEN IN DE WINKEL
 Boomsesteenweg 54  -  
2630 Aartselaar


