
Feestfolder
2018

Feestfolder
2018

Baron Van Ertbornstraat 30/34 & Lindelei 29 ( parking) 2630 Aartselaar

 Bestel online en doe uw 
voordeel.
 1 € korting /pp 

op alle bestellingen via onze webshop !” 

Bestel online of in de 
winkel 

en maak kans  om een fles 

Gin diamont edition te winnen. 
Waarde 300 €

(1 fles tussen de bestelligen van en kerst en 
1 tussen de bestellingen van nieuwjaar )

Bij aankoop van 
min. 4 pers 

fondue of gourmet 
GRATIS 
3 SAUSEN 

(eigen bereiding)

www.adaartselaar.com



NEW

Het ganse jaar te verkrigen

Traiteur: 
Vol au vent 

Varkenshaasjes in peperroomsaus  

Varkenshaasjes in champignonroomsaus 

Kalkoengebraad in peperroomsaus  

Kalkoengebraad in champignonroomsaus 

Tongrolletjes met kreeftensaus 

Scampi in duivelsaus 

Fondue: 
Fondue en Gourmet geserveerd op luxe schotels 
Elke bestelling vanaf 4pers wordt op een luxe schotel bereid. Hiervoor rekenen wij 5 euro leeggoed aan 
per schotel dewelke u terug krijgt bij het proper terug  binnenbrengen van de schotels. 

Fondue special: 
Vrije keuze van samenstelling    28,00€/kg 

Gourmet special: 
Vrije keuze van samenstelling   28,00€/kg

Koudbuffet schotels : 23,50€/pp   
 Wildpaté met uien konfijt, rosbief extra wit/blauw, perzik gevuld met tonijnsla, varkensgebraad (Duroc 
d’olives), gestoomde noorse zalm, verse groenten, hespenrolletjes, kip breughel hapjes, aardappelsla, 
bijhorende sauzen incl 2 vers gebakken houthakkersbroden min. 6 pers.
Te bestellen: kerst voor 18/12, nieuwjaar voor 26/12

Verkrijgbaar op bestelling: 
Verrassingsbroden, self-traiteur warme gerechten.

Vlees specialiteiten: 
Duke of Birkshire, kotelet, stoofvlees, gebraaad, spiering

Nu ook online te bestellen: 
Klassiekers:

Rosbief, filet gebraad varkens, kalkoengebraad, varkenshaasje  ± 600gr. /st.



Volgende schotels zijn bestelbaar via onze webshop !  Bestel via onze website en doe u voordeel !!! 

Korting van 1 euro per persoon indien u besteld via onze webshop

Bij aankoop van min 4 pers fondue of gourmet GRATIS 3 SAUSEN (eigen bereiding)

Fondue Royal 300gr       winkel 12€/pp   webshop   11€/pp    
Kalkoen, lamsfilet, kip, dry age steak, varkens (duke of berkshire)

Fondue Classic 300gr      winkel 8€/pp   webshop   7€/pp    
Runds,varkens (duroc d’olives), kip, balletjes, slavinken

Kinder Fondue 150gr      winkel 4€/pp   webshop   3€/pp    
Hamburger, kip, worstje inclusief leuke  gadget

Fondue Maxi 400gr      winkel 11€/pp   webshop 10€/pp  
Runds, varkens (duroc d’olives), kip, balletjes, slavinken 

Gourmet Fijnproevers  300gr    winkel  12€/pp   webshop 11€/pp 
 Dry age steak, lamskroon, kalkoentournedos, varkens (duke of birkshire), kip sate

Gourmet Classic  300gr     winkel  8€/pp   webshop  7€/pp
Biefstuk, varkenslapjes(Duroc d’olives), kipfilet,hamburger, worstjes, cordon blue

Gourmet Maxi  400gr    winkel: 11€/pp   webshop: 10€/pp
Runds, varkens (duroc d’olives), kip, hamburger, worstjes, cordon bleu

Kinder Gourmet 150gr     winkel  4,00€/pp  webshop  3€/pp
Kip, worstjes,hamburger, gadget

Teppan Yaki schotel     winkel 11€/pp   webshop 10€/pp 
Runds, kipsaté, gemarineerde kalkoen, gemarineerde eendeborst, varkens (duroc d’olives)

NEW

NEW



Openingsuren tijdens de feestdagen: 
Zondag 23/12/18 open van 8:00u tot 17u 

Maandag 24/12/18 open van 8:00u tot 17u 
Dinsdag 25/12/18 GESLOTEN 

Zondag 30/12/18 open van 8:00u tot 17u 
Maandag 31/12/18 open van 8:00u tot 17u 

Dinsdag 01/01/19 GESLOTEN

www.adaartselaar.com 
info@adaartselaar.be

Bij ons krijgt u ook stempels voor de eindejaarsactie!

Wij zijn lid van:

Bestellingen via onze webshop mogelijk tot: 
Kerstmis: tem zondag 23/12/18:23u

Nieuwjaar tem zondag 30/12/18:23u

Wij danken u voor het vertrouwen en wensen u fantastische 
feestdagen en een succesvol 
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Baron Van Ertbornstraat 30/34 & Lindelei 29 ( parking) 2630 Aartselaar
03/877.15.37


