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Indien u graag gerijpt of wild vlees wenst, 
kan u hiervoor ook bij ons terecht 
 Enkel op bestelling, tijdig bestellen!

 Kaasplanken
 Verzorgde kaasplank met verschillende soorten harde & zachte kazen, 

 Brugse beschuiten, afgewerkt met vers fruit, confituur, notenmix 

 & gedroogd fruit.

• Als hoofdgerecht €18,00/pp
 300gram verschillende kaassoorten per persoon

• Als dessert €11,00/pp
 150gram verschillende kaassoorten per persoon

 Verrassingsbroodjes
 Assortiment van 7 verschillende bruine & witte minibroodjes, rijkelijk gevuld 

 met verse charcuterie & huisbereide slaatjes, afgewerkt met vers fruit.

• Zonder groentjes €10,00/pp
• Met groentjes €12,00/pp

 Dessert  NIEUW  
• Dessertbord framboos - panna cotta €7,50/pp
• Dessertbord chocolade - hazelnoot - passie €7,50/pp
• Dessertbord amandel - mango €7,50/pp

Praktische zaken
Om fouten te vermijden, nemen wij geen bestellingen aan via de telefoon, 
mail, facebook… Kom langs in de winkel, we nemen graag de tijd om samen 
uw bestelling door te nemen. Gelieve uw bestellingen tijdig door te geven!
Voor kerstavond & kerstdag: vóór 17 december
Voor oudjaarsavond & nieuwjaarsdag: vóór 24 december
Al onze gerechten worden gepresenteerd op eigen materiaal, waarvoor waar-
borg wordt aangerekend. Gelieve alles zo snel mogelijk terug te brengen!

Tip voor de feestdagen
Een cadeaubon: leuk om te geven, nog leuker om te krijgen!

Openingsuren feestdagen
• 23 december: Uitzonderlijk gesloten!
• 24 december:  7u30 – 16u doorlopend open!
• 25 december:  9u30 – 11u
• 26 december:  Uitzonderlijk gesloten!
• 30 december: Uitzonderlijk gesloten!
• 31 december:  7u30 – 16u doorlopend open!
• 01 januari:  9u30 – 11u
• 02 januari:  Uitzonderlijk gesloten!
Verder gelden de normale openingsuren!

 *Prijzen geldig vanaf 01/12/2022. Prijzen & aanbod uit vorige folders zijn niet meer geldig.  
We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of drukfouten in deze folder.

Hoe warm ik mijn gerechten op?
Hapjes Frituurhapjes 190°C
  Ovenhapjes 10 à 15 minuten op 160°C
Warme voorgerechten
  Garnaal- en kaaskroket in friteuse op 190°C
 Ovengerechten: oven voorverwarmen op 160°C, aluminiumfolie op 

de gerechten plaatsen & 20 minuten in de oven plaatsen
Hoofdgerechten Oven altijd voorverwarmen!
 Kalkoenfilet, orloff, ezelsgebraad, parelhoenfilet, vispannetje, 

warme groentjes - 25 à 30 minuten op 160°C
Chateau briand, hertekalffilet 25 à 30 minuten op 140 à 150°C

Altijd aluminiumfolie plaatsen op de gerechten!
Gratin dauphinois 25 à 30 minuten op 160°C zonder aluminiumfolie in de oven

Let op, elke oven is anders. Controleer steeds na 20 minuten 
of uw gerecht al warm genoeg heeft. Beter wat langer in de oven, 

dan de temperatuur te verhogen. Laat het smaken!

Team Meat & Meal wenst jullie 
een gezond & smakelijk 2023 toe! 

Stationsstraat 24 8830 Gits
051 21 21 29
meatandmeal@hotmail.com 
www.meatandmeal.be 
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 Warme aperitiefhapjes
• Mini loempia €1,00/st
• Mini pizza €1,50/st
• Kippenboutje €1,00/st
• Mini videe €1,50/st
• Assortiment minikroketjes €10/15st
 (mini kaas, garnaal & Breydelhamkroketjes)

• Warm kaasje op een bedje van 
 gekarameliseerde prei & ajuinconfijt €3,00/st

 Koude aperitiefhapjes
• Glaasje van grijze garnalen & exotisch fruit €2,50/st
• Carpaccio van rund (Witblauw van eigen kweek) €2,50/st
• Gandaham met meloenparels €2,00/st
• Mini garnalencocktail met rivierkreeftjes €3,00/st
• Scampi-mango cocktail      €2,50/st
• Glaasje kalfspastrami €3,00/st
• Glaasje Noorse zalm & heksenkaas €2,50/st
• Tartaar van rode biet met appel & gerookte forel €2,50/st

 Aperitiefplanken
 Heerlijke delicatessen van het huis: Pastrami van de chef, lunchworst, 

 boerenpaté, rilette,  serranoham, olijven, zongedroogde tomaatjes, kaas, 

 Spaanse salami’s, verschillende tapenades met aperérosticks en nog zo 

 veel meer, mooi gepresenteerd op een plank.

• Mini tapasplank van de chef (2 à 3 personen) €35,00/plank
• Tapasplank van de chef (6 à 8 personen) €50,00/plank

 Soepen
• Tomatensoep met balletjes €4,50/liter
• Kreeftensoep (*)     €10,00/liter

 Koude voorgerechten
• Carpaccio van kalfspastrami €12,50/pp
• Zeevruchtencocktail €12,50/pp

 Warme voorgerechten
• Artisanale garnaalkroketten €3,50/pp
• Artisanale kaaskroketten  €1,50/pp
• Tongrolletjes met garnaaltjes in witte wijnsaus €12,00/pp
• Vispannetje van de chef €12,00/pp
• Duo van vis met julienne van seizoensgroentjes
 & een saffraansausje €12,50/pp

 

Hoofdgerechten
• Orloff in champignonsaus €12,00/pp
• Ardeense kalkoenfilet in champignonsaus €10,00/pp
• Ezelsgebraad in sausje van de chef €12,50/pp
 Opgevuld varkenshaasje 
• Hertenkalffilet met boschampignons 
 in een wildsausje(*) €21,00/pp
• Chateubriand met saus naar keuze €13,00/pp
 Champignon, peper- of béarnaisesaus

• Parelhoenfilet in een sausje van dragon & appeltjes €17,00/pp
• Varkenswangetjes van de chef in een sausje van 
 balsamico & Rodenbach €12,50/pp
• Vispannetje van de chef €14,00/pp

 Om de kersttraditie in eer te houden 
• Opgevulde kalkoen (±8 personen) €21,50/kg
 Saus naar keuze

 Enkel verkrijgbaar op 24/12, 25/12, 31/12 & 01/01

 Bordgarnituren
• Koude aardappeltjes €2,00/pp
 In vinaigrette, mayonaise of tartaar 
• Verse frietjes €3,00/kg
• Verse kroketjes (verpakt per 20stuks) €7,00/20st
• Gratin Dauphinois €3,00/pp
• Koude groentjes €5,00/pp
 Gemengde sla, tomaat, wortel, bloemkool & komkommer

• Warme groentjes €6,50/pp
 Gestoofd witloofstronkje, gestoofde spruitjes met gebakken spek, gestoofde

 worteltjes met ajuin, appeltje met veenbessen, gegratineerde tomaat

• Koude sausjes €2,00/pp
 Mayonaise, cocktail & tartaar

• Warme sausjes €12,00/liter
 Champignon-, peper-, béarnaisesaus

(*) seizoensgebonden producten

 Gezellig tafelen
• Fondue €11,00/pp
 Rundsvlees witblauw, varkensvlees, kalkoen, chipolata, kaasballetje, 

 hamburgerballetje, spekballetje, kipgrillworst

• Fondue junior €6,50/pp
 Kaasballetje, hamburgerballetje, spekballetje, chipolata, snoepje

• Gourmet €12,00/pp
 Rumsteak witblauw, varkensvlees, kalkoen, cordon bleu, kalkoenschnitzel,

 chipolata, varkensbrochette, gevogeltegyros, hamburger, kaasburger

• Gourmet junior €6,50/pp
 Kaasburger, hamburger, chipolata, spekburger, snoepje

• Gourmet Deluxe         TOPPER €16,00/pp
 Tournedos witblauw, kalfslapje, gemarineerd kipspiesje, entrecôteburger 

 witblauw, gemarineerd lamskoteletje, spekburger, grillworst, ardeens 

 gebraad, boerenchipolata, mini souvlaki

• Steengrill €14,00/pp
 Rumsteak witblauw, varkensvlees, kalkoen, kalfsvlees, lamsvlees, ardeens

 gebraad, chipolata

• Gemarineerde steengrill €15,00/pp
 Rumsteak witblauw, varkensvlees, kalkoen, kalfsvlees, lamsvlees, 

 ardeens gebraad, chipolata (alles gemarineerd)

• Teppanyaki               TOPPER €22,00/pp
 Gemarineerde rumsteak witblauw, gemarineerd kipspiesje, gemarineerde

 varkensoester, vuurpijltje, gemarineerd lamsvlees, gemarineerd kalfsvlees, 

 rundsbrochette, chipolata, gemarineerd zalmbrochetje, gemarineerde 

 kabeljauwfilet, gemarineerde pladijsfilet, gemarineerd scampibrochetje,  

 gemarineerde coquilles

Toestellen kunnen gehuurd worden 
 €10,00/klein toestel
 €15,00/groot toestel

 Buffetten Vanaf 4 personen!

• Koud vleesbuffet €17,00/persoon
 Hamrolletje met asperges, gerookte ham, gebakken rosbief & varkens-

 gebraad, kippenwit, salami, vleesbrood, kippenboutje, pastrami van rund 

 witblauw, grillworst, mosterdspek, tomaat-vleessalade & opgevuld eitje, 

 afgewerkt met vers fruit

• Koud vleesbuffet met tomaat-garnaal €20,00/persoon
 Hamrolletje met asperges, gerookte ham, gebakken rosbief & varkens-

 gebraad, kippenwit, salami, vleesbrood, kippenboutje, pastrami van rund 

 witblauw, grillworst, mosterdspek, tomaat-garnaal & opgevuld eitje, 

 afgewerkt met vers fruit

• Koud vlees-visbuffet        TOPPER €25,00/persoon
 Hamrolletje met asperges, gerookte ham, gebakken rosbief & varkens-

 gebraad, kippenwit, salami, vleesbrood, kippenboutje, pastrami van rund

 witblauw, grillworst, mosterdspek, gekookte zalm, gerookte zalm, gerookte

 forelfilet, tongrolletjes, coquilles, rivierkreeftjes, tomaat-garnaal & opgevuld 

 eitje, afgewerkt met vers fruit

Haal de chef in jezelf naar boven
Ga je graag zelf aan de slag in de keuken, dan kunnen wij jou zeker ook 

helpen met ons ruim assortiment vers vlees. Al ons rundsvlees is van eigen 

kweek, rechtstreeks van de ouderlijke hoeve van Alexander & wordt bij ons 

in het atelier versneden. Ook kalfs- en varkensvlees komt in karkassen toe 

& wordt in eigen atelier versneden. Zo bent u altijd zeker van de beste kwa-

liteit. Wij helpen je graag bij het uitkiezen van het beste stukje vlees voor 

jouw magische bereidingen. 


