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Aperitieven
Zomerse tapasschotel  ................................ € 9,25/pp 
Mooie mix van huisbereide charcuterie, tapenades en tapas.

Tapasschotel deluxe  ..............................€ 55,00/schotel

Tapasschotel Deluxe = 2000 Joyn punten

Te bestellen per schotel.
Gezellig lang aperitieven? Dan is onze tapasplank deluxe de juiste 
keuze! Ruim samengestelde tapasplank voor 4 tot 6 personen. De 
keuze van eigenbereide artisanale producten brengen deze schotel 
naar een festijn voor iedereen aan tafel. 

Plank van de beenhouwer ........................ € 10,00/pp
Te bestellen vanaf 4 personen.
Gevulde vleesplank met fijne huisgemaakte vleeswaren: topfilet, coppa, 
boerenhesp van het huis, gerookte kalkoen, pastrami, fijnkost salami, 
whisky beef, parmezaanse salami, rillette en pur porc droge worst. 

Zomerse aperitief hapjes
 HAPJES 

• Kip apero’s (10 st)  .......................................................... € 6,00/doos

• Bruchetta’s  ......................................................................€ 5,95/doos 

Gerookte zalm (2 st) en boerenhesp van het huis (2 st)

• Assortiment mini pizza’s (6 st)  ......................................€ 7,20/doos

• Mini hamburgers van het huis (4 st)  ............................. € 8,00/doos

• Gebakken ribbetjes met marinade van het huis (8 st) ....... € 15,00/kg 

• Gefrituurde sushi apero  ................................................ € 11,50/doos

• Nacho’s  ........................................................................... € 8,00/doos 

Heerlijke tortilla chips afgewerkt met kaas, guacamole,  

zure room en een tomatensalsa

• Apero wraps (6 st) .......................................................... € 8,00/doos 

 GLAASJES 

• Glaasje pastrami salade  ...................................................... € 1,75/st 
Pastrami rund, parmezaan, rucola, walnoten

• Glaasje scampi  .....................................................................€ 1,90/st 

Gegrilde scampi, huisdressing

• Glaasje garnaal  .................................................................... € 2,30/st 

Cocktail van grijze garnalen

• Glaasje kip  ............................................................................. € 1,75/st 

Gebakken kip, huisdressing en garnituur

Tip!



 Voorgerechten
• Rundscarpaccio  .......................................................... € 8,50/pp 

Fijngesneden Belgisch wit-blauw afgewerkt met rucola,  
parmezaanse kaas en balsamico

• Vitello tonnato  ............................................................ € 9,25/pp 
Fijngesneden kalfsvlees met een saus op basis van tonijn  
afgewerkt met rucola, tomaat en kappertjes

• Carpaccio van gerookte zalm  .............................. € 9,50/pp 
Fijngesneden gerookte zalm afgewerkt met tomaat,  
komkommer, ajuin en peterselie

• Kaaskroketten  .............................................................. € 2,30/st

• Garnaalkroketten  ........................................................ € 3,00/st

• Scampi’s van de chef (6 st)  ......................................€ 8,75/pp 
Gebakken scampi’s met een zachte getomateerde roomsaus

Hoofdgerechten 
Onze hoofdgerechten zijn standaard niet voorzien van groenten 
of een aardappelgerecht. Zie daarvoor de rubrieken aardappel- 
ideetjes en groentenkrans.

 VLEES 
• Ovengebakken Nevelse Brasvarham van het huis  .......... € 9,50/pp 

Te verkrijgen met roomsaus of provençaalse saus 

• Kipfilet met roze pepersaus  .............................................€ 14,20/kg

• Varkenshaasje met pepersaus  ........................................ € 22,50/kg

 VIS 
Ook heerlijk op de BBQ 

• Volledige kreeft  ................................................................. € 39,50/pp 
Met kruidenboter

• Zalmpapilotte  .....................................................................€ 12,50/pp 
Met fijne groentjes en onze huissaus 

Tip!



Deze BBQ pakketten bestaan uit verschillende soorten BBQ vlees. 
Wij voorzien kleinere porties zodat je de kans krijgt om meerdere 
stukjes te proeven. 

BBQ apero  ...................................................................... € 5,20/pp
• Spekfakkel
• Gemarineerd ribbetje
• Gemarineerde scampi
• Kip & varken grillworst saté
• Kip & varken balletjes saté

BBQ Deluxe  .................................................................. € 18,00/pp
• Scampisaté
• Lamskroontje
• Kalfsoester 
• Stukje gerijpte entrecote

BBQ Kids  ........................................................................ € 4,40/pp
• Witte pens
• Gemarineerde kippenbout
• Kip & varken balletjes saté

BBQ pakketten

De BBQ pakketten zijn standaard niet voorzien van groenten of een 
aardappelgerecht. Zie daarvoor de rubrieken aardappelideetjes, 
groentenkrans en bijgerechten. 

BBQ pakket 1  .................................................................€ 9,15/pp
• Trio pens saté
• Gelakte buikrib
• Gemarineerde kipfilet
• Gemarineerd biefstuk

BBQ pakket 2  ................................................................ € 8,90/pp
• Voorgegaarde BBQ worst
• Voorgegaarde gemarineerde ribbetjes
• Gemarineerde kipfilet
• Gemarineerd biefstuk

BBQ pakket 3  ................................................................ € 8,90/pp
• Verse BBQ worst
• Verse gemarineerde ribbetjes
• Kalkoenhaasje
• Gemarineerd biefstuk

BBQ pakket 4 .................................................................€ 7,50/pp
• Gemarineerd spek
• Witte pens
• Kasselrib 
• Luxe saté

FOOD, FRIENDS AND FUN



Vlees- & visfestijn Rauwe ham met meloen (ligt op Nevels buffet) Vitello tonnato (ligt op Nevels buffet)

         Koude buffetten 
VLEES- EN VISFESTIJN  .........................................€ 23,00/pp
Ruime vis en vleesschotel voorzien van gekookte hesp met asperges, 
rosbief, gebraden roti, salami, huisbereide rauwe ham met meloen, 
kippenwit, eitje opgevuld met krab, scampi brochette, gerookte en 
gekookte zalm, tomaat garnaal en een pêche met tonijn. Dit geheel 
wordt gegarneerd met rijst en een aardappelsalade.

NEVELS BUFFET  ........................................................€ 24,00/pp
Heerlijke combinatie van verschillende huisbereide salades en koude 
gerechten: pastrami salade, pasta salade met kip, rundscarpaccio, 
vitello tonnato, huisbereide rauwe ham met meloen, kip carpaccio, 
zalm met mozzarella. Bij dit geheel wordt heerlijk Italiaans brood 
voorzien. 

Aardappelideetjes
We rekenen zo’n 200 gr per persoon 

• Artisanale kroketten  ..........................€ 4,50 (15 st) - € 9,00 (30 st)
• Verse frietjes  ....................................................................... € 3,50/kg
• Gebakken krielaardappelen  ............................................ € 12,00/kg
• Aardappelpuree  .................................................................. € 6,50/kg
• Koude aardappelen in tartaarsaus  ................................... € 8,50/kg
• Koude rijst  ........................................................................... € 6,50/kg

Sauzen
KOUDE SAUZEN 
Mayonaise, cocktail, tartaar, Provençaalse saus 
Klein  ...................................................................€ 1,80/st. (+/- 150 gr)
Groot  .................................................................€ 2,80/st. (+/- 250 gr)

WARME SAUZEN   ..................................................€ 12,00/liter 

We rekenen 150 gr saus per persoon.

Pepersaus, champignonsaus, bearnaisesaus, roomsaus

Tip!

Tip!

Te bestellen vanaf 
4 personen.



Bijgerechten
• Tomaat mozzarella  ...........................................................€ 22,00/kg

• Fitness hespsalade  ........................................................... € 15,75/kg 
Pastasalade met hesp en groentjes

• Caribische salade  ..............................................................€ 16,50/kg 
Penne met kip, ananas, tomaat en een curry roomsaus

• Pasta rauwe ham ..............................................................€ 24,00/kg 
Pasta met onze huisgemaakte boerenhesp, feta, rucola en  
zongedroogde tomaatjes

• Quinoa salade  ................................................................... € 18,00/kg 
Quinoa met kip, olijfjes, avocado en paprika’s

• Vitamientjessalade  .......................................................... € 16,00/kg 
Mix van koude groentjes in een heerlijke vinaigrette

Groentenkrans
• Assortiment koude groenten  ............................................ € 3,80/pp 

Salade, tomaat, wortel, komkommer en cresson

• Assortiment koude groenten deluxe  ................................ € 4,80/pp 
Salade, tomaat, wortel, komkommer, cresson, boontjes, maïs en 
witte kool met Spaanse kruiden

Burgers
Niets gezelliger dan een tuinfeest met een lekkere burger!  
Deze burgers zijn per stuk te bestellen of men kan er ook voor 
kiezen om enkel de burgers en/of sauzen te bestellen. 

• Spitburger  ............................................................ € 5,00/st 
Een broodje met onze huisgemaakte gebakken beenham, tomaat, 
salade en exotische saus

• Entrecote burger  ......................................... € 6,50/st 
Een broodje met entrecote burger, rucola, tomaat, rode ajuin en 
chilisaus

• Brasvar burger BBQ  ................................. € 6,00/st 
Een broodje met Brasvar burger, cresson, tomaat en Provençaalse 
saus 



Fondue Deluxe Teppan yaki Meatlover KaasplankPlank van Morcé

           Gezellig tafelen 
 FONDUES 
Kinderfondue  ..................................................................€ 6,00/pp 
Chipolata, balletjes en kip

Klassieke fondue  ..............................................................€ 10,50/pp 
Kip-, runds- en varkensvlees, chipolata, spekrolletjes en vleesballetjes

Fondue Deluxe  ............................................................... € 13,75/pp 
Kip-, runds-, kalfs- en varkensvlees, witte pens, grillworst, kip apero, 
Breydelspek, kippenballetjes, kaasbolletjes

 GOURMETS 
Kindergourmet  ............................................................... € 6,50/pp 
Chipolata, hamburger, kaasburger, kipfilet en blinde vink

Klassieke gourmet  ....................................................... € 11,50/pp

2 personen klassieke gourmet = 800 Joyn punten

Steak, kip, lamsvlees, varkenshaasje, chipolata, rundshamburger, 
kaashamburger en blinde vink

Gourmet Deluxe  ............................................................€ 13,50/pp 
Steak, lamsvlees, kalfsvlees, eitje met spek en kaas, cordon bleu,  
Brasvarsaté, kippenburger, varkenshaasje met spek en scampisaté

 TEPPAN YAKI   ....................................................... € 16,00/pp

Scampisaté met spek, stukje zalmfilet, chipolata, kipfilet, rundswok, 
lamskroon, kalfsmedaillon, Brasvarsaté, kippengrillworst met zon-
gedroogde tomaten. Dit geheel wordt voorzien met krielaardappel-
tjes en fijngesneden champignons. 

 PLANK VAN MORCÉ  ........................................ € 17,00/pp

Witte pens, Breydelspek, Brasvar ribbetje, eitje met spek en kaas, 
duo van scampi, Brasvarsaté, kippenhaasje, grillworst, lamskroon-
tje, entrecote burger, kalfsvlees, biefstuk en Brasvar ribeye 

 MEATLOVER   topper van het huis! ......€ 45,00/schotel

Te bestellen per schotel. (+/- 500 gr. rundsvlees) 
Maak kennis met de wereld van het gerijpt rundsvlees. Met onze  
Meatlover krijg je de kans om te genieten van een mix van 5 verschil-
lende soorten gerijpt rundsvlees en een heerlijke gerijpte entrecote 
burger. Dit alles wordt u gepresenteerd op een schouderblad van het 
rund om de beleving compleet te maken.

Voor de kaasliefhebbers 
 KAASPLANK  .......................................................... € 15,00/pp

2 personen kaasplank = 1000 Joyn punten 
Samenstelling van verschillende kazen aangevuld met een detail 
van fruit en nootjes

Tip!

Tip!

Te bestellen vanaf 
2 personen.



 INFO/CONTACT 
Slagerij Mortier

Camille Van der Cruyssenstraat 43, 9850 Nevele (Deinze)

09/371 51 30 - info@slagerijmortier.be

www.slagerijmortier.be 

 OPENINGSUREN 
maandag.......................................................................... 7u30 – 18u30

dinsdag ............................................................................ 7u30 – 18u30

woensdag ........................................................................7u30 – 18u00

donderdag ................................................................................ gesloten

vrijdag .............................................................................. 7u30 – 18u30

zaterdag ..........................................................................7u30 – 18u00

zondag  ............................................................................7u30 – 12u00

Slagerij Mortier
Camille Van der Cruyssenstraat 43
9850 Nevele (Deinze)

www.slagerijmortier.be 

 WAARBORG 
Houd er rekening mee dat er bij afhaal  
waarborg kan gevraagd worden: 

Tapasschotel Deluxe  ...................................................................... € 40
Zomerse tapasschotel ....................................................................€ 20
Plank van Morcé ............................................................................. € 40
Koude buffetten  ..............................................................................€ 20
Kaasplank  ........................................................................................€ 20
Plank van de beenhouwer  ..............................................................€ 20
Meatlover  .........................................................................................€ 20
Bordjes bij voorgerechten  .............................................................. € 10

 BESTELLEN 

 telefonisch: 09/371 51 30

 via mail: info@slagerijmortier.be 

 gelieve ook steeds een tel. nr. te vermelden.  

 in de winkel  

Uw bestelling is pas definitief na het verkrijgen 

van een bevestiging.

Gelieve tijdig uw bestellingen door te geven. 

Cédric
Mortier



Slagerij Mortier wenst u
een ontspannende en  
deugddoende zomer.

Smakelijk !

www.aleen.be


