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Rundsvlees 

Biefstuk    € 2.55 /st 

Entrecote    € 23.60 /kg 

Brochette    € 1.85 /st 

Hamburger    € 1.35 /st 

Entrecote burger (160 gr)  € 2.35/st 

Slow Beef Burger   €1.75 /st 

Gemarineerde biefstuk   € 2.55 /st 

Entrecote 5 weken dry aged   € 45.65/kg 

Kalfskroon    € 29.80/kg 

Varkensvlees 

Tiroler-mignonette   € 2.45 /st 

Kleine worstjes variatie   € 1.55 /st 

Saté gemarineerd   €1.83 /st 

Varkenshaasspiesje   € 2.25/st 

Barbecue rib    € 1.90 /st 

Oosterse vleeskaars   € 1.45 /st 

Chipolata met gerookt spek  € 1.95 /st 

Barbecueworst     € 1.55 /st 

Witte beuling    € 1.45 / st 

Braadworst    € 1.87 /st 

Dunne worst    € 1.55/st 

Grillspek Oosters of Zuiders  € 12.85 /kg 

*Spiering SC    € 18.30 /kg 

*Spek SC    € 16.72 /kg 

‘t Midden van het varken  € 17.88 /kg* 

Varkenskroon SC   € 18.73 /kg 

Lamsvlees 

Merguez    € 1.90 /st 

Lamscotelet enkel   € 1.95 /st 

Lamsbrochet    € 2.10 /st 

Lamsbout     € 27.00 /kg 

Lamssteak    € 1.90 /st 

Lam stick    € 1.66 / st 

*Lamsbout SC    € 34.56 /kg 

Gevogeltevlees 

Kipcotelet gemarineerd   € 2.35/st 

Kippenbout gegaard   € 1.75/st 

Kipfilet gegaard    € 2.85/st 

Kipfilet marni    € 2.75/st 

Kipsaté     € 1.85/st 

Kippenworst    € 1.63/st 

Kalkoenfilet    € 13.90/kg 

Kalkoensaté    € 1.85/st 

Kippensteak    € 1.45/st 

Vis 

Vissaté gemarineerd   € 2.55 /st 

Scampispies    € 1.85 /st 

Groenten 

Aardappelsla    € 11.25 /kg 

Rauwkostsla    € 10.25 /kg 

Komkommersla    € 12.45 /kg 

Tomaatsla    € 9.85 /kg 

4 seizoenensla    € 10.76 /kg 

Wortelsla    € 8.55 /kg 

Pasta salade    € 9.26 /kg 

Bakpatatjes    €9.97 /kg 

Groenten buffet, minimum 4 personen. Per persoon € 

5.65 

All-in-formule 

Groenten, aardappelsalade, pastasalade, koude 

sausen, broodjes en boter  € 8.35/persoon 

minimum 4 personen 

Sausen 

Koude sausen: Tartaar, Look, Cocktail, Curry, 

Cannibalsaus,     €9.84/ kg 

Barbecuesaus, zowel koud als warm te gebruiken, 

     €11.54/ kg 

Warme sausen op voorhand bestellen,: peperroomsaus 

of champignonsaus   €11.54/ kg 
*SC Slow Cooking, minstens 1 week op voorhand te 

bestellen. Lang en traag gegaarde producten 
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Kokerellen aan tafel 

We stellen u ook graag onze fondue, gourmet, steengrill en teppanyaki voor. Stuk voor stuk 

toppers in smaak en gezelligheid. Niet enkel wanneer het weer wat minder is. Ook onder de 

parasol is dit een feestje.  

 Fondue* 

300 gr vlees, rund, varken, kalkoen, spekvinkjes en 

fondue balletjes   *€8.75 / p.p. 

Kinderassortiment 150 gr vlees, kalkoenfilet, 

spekvinkjes en balletjes   *€4.60 / p.p. 

Gourmet* 

Rund, varken, kalkoen, lam, spek vink, hamburger, 

chipolata, pita    *€9.30 / p.p. 

Kinderassortiment 4 stuks, spek vink, chipolata, 

hamburgertje, kipfilet          *€4.95 / p.p. 

Steengrill* 

Rund, varken, kalkoen, lam, scampi, hamburger, saté, 

chipolata, kip    *€10.75 / p.p. 

Kinderassortiment 4 stuks, hamburger, chipolata, 

saté, kalkoenfilet   *€4.95 / p.p. 

Tepanyaki 

Oosterse kip, Japanse steak, St-Jacobsvrucht, 

eendefilet, scampi (2 stuks), gemarineerde zalm, lams, 

Thaise varkenssauté    €16.80 / p.p. 

Teppanyaki is steeds op schotel gegarneerd (in de 

prijs inbegrepen). 

Minimum 6 personen 

All-in-formule 

Ook bij fondue, gourmet, steengrill of teppanyaki kan 

u onze “all-in-formule” boeken. Groentjes, koude 

sausen, aardappelsalade, pastasalade, broodjes en 

boter zijn dan inbegrepen.  € 8.35/persoon 

minimum 4 personen 

Niet te vergeten 

Barbecuetoestel, gourmetpannetjes of 

teppanyakiplaten zijn bij ons te verkrijgen. 

Houtskool, houtskoolbriketten en aanmaakvloeistof 

ook. 

Heeft u nog andere wensen, we bekijken  samen of 

we u van dienst kunnen zijn. 

Ook gerechten zoals stoofvlees, vidévulling, lasagne, 

pizza’s zijn bij ons te verkrijgen. Voor grotere 

hoeveelheden bekijken we uw speciale wensen. 

* Voor het leggen en garneren op schotels wordt een 

supplement van 1.40 € per persoon aangerekend 

 
 

Hamburger Party 

Maak het eenvoudig 

Maak het lekker 

Maak het gezellig 

Bak uw hamburgertje op een teppanyaki -plaat of barbecue en werk je broodje af met een sausje en groenten naar 

keuze.  

Ideaal voor jong en oud, zowel voor buiten als binnen. 

Sesambroodjes, 3 soorten burgers, hamburger, lamsburger, kipburger) ajuin, bicky-ajuintjes, sla, tomaatjes 

Kaas, gerookt spek, looksausje, ketchup en Bicky saus 

All-in prijs €10.70 per persoon 
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Onze pakketten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin pakket 

Dunne worst   €1.55/st 

Hamburger   €1.35/st 

Pakketprijs  €2.65 

Uw voordeel  €0.25 

Basis pakket 

Barbecueworst   €1.55/st 

Kippenboutje gegaard  €1.75/st 

Hamburger   €1.35/st 

Pakketprijs  €4.25 

Uw voordeel  €0.40 Smulpakket 

Entrecote burger (160 gr) €2.35/st 

Barbecueworst   €1.55/st 

Kipsaté    €1.85/st 

Merguez   €1.90/st 

Pakketprijs  €7.10 

Uw voordeel  €0.55 

Entrecote 

Entrecote niet gerijpt Maine-Anjou of 

Blonde d’ Aquitaine rund 

Gerijpte entrecote + 5 weken diverse 

herkomst. 

Entrecote “Traag Rund” indien voorradig 

Zesrib 

Luxe pakket 

Biefstuk    €2.55/st 

Lamscotelet 2 st  €3.90 

Tiroler mignonette  €2.45/st 

Kippenboutje gegaard  €1.75/st 

Pakketprijs  €9.75 

Uw voordeel  €0.90 

Onze toppers 

Lamsbrochetten 

Kipsaté 

entrecoteburger 

Barbecueworst 

Merguez 

Gegaarde kippenboutjes 

Ongezouten spek “Slow Cooking” 

Scampispies 

Gemarineerde biefstuk 

Kalfskroon 

Ambachtelijk vlees 

“Bras”varken 

Zeeuws-Vlaams Duroc varken 

Blonde d’ Aquitaine rund 

Maine-Anjou rund 

Traag rund 

“Kemper” kippen 
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Kapelsestraat 18 2950 Kapellen 

tel +32 3 664 23 24 

e-mail: info@vandeweyervlees.be    www.vandeweyervlees.be 

webshop www.vleesambacht.be  

 

Vleesambacht Van de Weyer 

 De eigenheid, met onze eigen bereide charcuterie, salades en gerechten.  

 De tool voor personen met een voedselallergie.  

 Onze 4 officiële streekproducten, erkend door "VLAM". 

  Ons barbecue-assortiment, fondue, gourmet, steengrill, teppanyaki, wok.  

 Overheerlijke producten, niet met industriële mixen vervaardigd, maar met eigen 

kruidenmengelingen.  

 Maine-Anjou runderen uit Damme in toonbank of als pakket,  

 Brasvarken uit Nevele in toonbank of als pakket,  

 "Kemper"-kippen uit Nederland met vrije uitloop  

 Vers inlands lamsvlees, opgegroeid in natuurgebieden.  

 Ons "traag rund". "Traag rund"zijn runderen van verschillende rassen met 1 gemene deler, ze 

groeien traag en halen weinig gewicht. Voeg daar een "dry-aging" toe van 4 à 5 weken en u 

bekomt rundvlees van minstens 60 jaar geleden. Totaal on-economisch, totaal van smaak. Te 

verkrijgen in vleespakketten vanaf 10 kg en soms ook los in de toonbank. 

 Uw slager heeft maar 1 passie, het vleesambacht. Topproducten maken met topkwaliteit vlees. 

Lekker en (h)eerlijk, uw smaak, onze passie. Gediplomeerd slager, erkend ambachtsman en 

vleestechnoloog, gepassioneerd door lekker, veilig, kleinschalig en lokaal voedsel. 

 

Bekijk onze site www.vandeweyervlees.be , maar nog beter, proef onze producten, proef ons 

vleesambacht! 
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