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Rundsvlees
Biefstuk  € 2.60/st
Gemarineerde biefstuk € 2.60/st 
American steak ½ pound € 6.50/st
Entrecôte € 25.35/kg
Brochette € 1.90/st
Hamburger € 1.48/st
Entrecôte burger (160 gr) € 2.40/st
Slow Beef Burger € 1.80/st
Entrecôte 5 weken dry aged divers € 46.77/kg
Grill burger € 1.52/st
Kalfskroon € 29.80/kg

Lamsvlees
Merguez € 1.90/st
Lamscotelet enkel € 2.10/st
Lamsbrochet € 2.10/st
Lamsbout  € 31.65/kg
Lamsburger € 1.82/st

Gevogeltevlees
Kipcotelet gegaard* € 2.35/st
Kippenbout gegaard € 1.85/st
Kipfilet gegaard* € 2.85/st
Kwartelfilet spies* € 3.56/st
Kipfilet marni € 2.75/st
Kipsaté  € 1.85/st
Kippenworst € 1.63/st
Kalkoenfilet € 14.30/kg
Dij-spies € 1.85/st
Kippenballetjes spies € 1.48/st
Kippensteak € 1.45/st
Kip shaslick € 2.10/st



Varkensvlees
Spaanse-mignonette € 1.75/st
Kleine worstjes variatie € 1.55/st
Saté gemarineerd €1.83/st
Rugfilet spiesje € 2.25/st
Spare ribs € 3.50/st
Oosterse vleeskaars € 1.55/st
Chipolata met gerookt spek € 1.95/st
Barbecueworst  € 1.60/st
Witte beuling € 1.55/st
Braadworst € 1.87/st
Dunne worst € 1.55/st
Spicy balls € 1.48/st
Grillspek Oosters of Zuiders € 12.85/kg
Traag gegaard spek* € 16.72/kg
‘t Midden van het varken * € 17.88/kg
Varken côte à l’os € 13.75/kg
Varkenshaas spiesje € 2.50/st

Vis
Zalmsaté gemarineerd* € 2.85/st
Scampispies € 1.85/st

Groenten
Aardappelsla € 11.25/kg
Griekse pastasla € 12.65/kg
Bakpatatjes € 9.97/kg
Rauwkostsla € 10.25/kg
Komkommersla  € 12.45/kg
Tomaatsla € 9.85/kg
4 seizoenensla € 10.76/kg
Wortelsla € 8.55/kg
Seldersla € 13.39/kg

Groenten buffet
minimum 4 personen € 5.85/pp 
2 dagen op voorhand bestellen a.u.b. 

Sausen
Koude sausen: Tartaar, Look, Cocktail,  
Curry, Cannibalsaus,  €10.84/kg
Vleessaus om warm te gebruiken. €11.54/kg
Warme sausen op voorhand bestellen: 
peperroomsaus of champignonsaus €12.54/kg

De stuk prijzen zijn richtprijzen, de producten worden gewogen en u betaald de juiste prijs.

*Niet altijd voorradig



ONZE TOPPERS
GERIJPT RUNDVLEES

-
BARBECUEWORST

-
KIPSATÉ

-
ENTRECÔTEBURGER

-
AMERICAN STEAK ½ POUND

-
MERGUEZ

GEGAARDE KIPPENBOUTJES
-

TRAAG GEGAARD SPEK
-

SCAMPISPIES
-

GEMARINEERDE BIEFSTUK
-

KALFSKROON
-

SPARE RIBS



PAKKETTEN
Benjamin pakket
Dunne worst € 1.55/st
Kippenballetjes spies € 1.48/st

PAKKETPRIJS € 3.03   € 2.80/pp
Formule met assortiment groentjes, pasta, 
aardappel en sausjes € 11.40/pp

Basis pakket
Barbecueworst € 1.60/st
Kippenboutje gegaard € 1.85/st
Hamburger € 1.48/st

PAKKETPRIJS € 4.93   € 4.30/pp
Formule met assortiment groentjes, pasta, 
aardappel en sausjes € 12.90/pp

Smulpakket
Entrecote burger (160 gr) € 2.40/st
Barbecueworst € 1.60/st
Kipsaté € 1.85/st
Merguez € 1.90/st

PAKKETPRIJS € 7.75   € 7.40/pp
Formule met assortiment groentjes, pasta, 
aardappel en sausjes € 16.00/pp

Luxe pakket
Biefstuk  € 2.60/st
Lamscotelet 2 st € 4.20
Spaanse mignonette €1.75/st
Kippenboutje gegaard € 1.85/st

PAKKETPRIJS € 10.40   € 9.90/pp
Formule met assortiment groentjes, pasta, 
aardappel en sausjes € 18.35/pp

FORMULE MET ASSORTIMENT GROENTJES, PASTA, AARDAPPEL EN SAUSJES  
VANAF 4 PERSONEN, 2 DAGEN OP VOORHAND TE BESTELLEN A.U.B.  € 8,60/PP



AMBACHTELIJK VLEES
“BRAS”VARKEN

-
MANGALICA VARKEN

-
BLONDE D’ AQUITAINE RUND

-
MAINE-ANJOU RUND

-
TRAAG RUND

-
“SCHARRELHOEN”

-
LAMSVLEES UIT NATUURGEBIEDEN



Entrecote
Entrecote niet gerijpt Maine-Anjou  
of Blonde d’ Aquitaine rund € 25.35/kg
Gerijpte entrecote  € 46.77/kg 
+ 5 weken diverse herkomst
Entrecote “Traag Rund”  € 46.77/kg 
indien voorradig
Zesrib € 22.75/kg

WEET U DAT

 – Een barbecuetoestel, is bij ons te verkrijgen.
 – Houtskool, houtskoolbriketten en aanmaakvloeistof hebben we 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.



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 € 9.75/pp
300 gr vlees

 – Rund
 – Varken
 – Kalkoen
 – Spekvinkjes
 – Fondue balletjes

 
 
KINDERASSORTIMENT  € 5.20/pp
150 gr vlees

 – Kalkoenfilet
 – Spekvinkjes
 – Balletjes

Gourmet € 10.70/pp
 – Rund
 – Varken
 – Kalkoen
 – Lam
 – Spek vink
 – Hamburger
 – Chipolata
 – Pita 

  
KINDERASSORTIMENT  € 5.20/pp
4 stuks

 – Spek vink
 – Chipolata
 – Hamburgertje
 – Kipfilet          



Steengrill € 11.50/pp
 – Rund
 – Varken
 – Kalkoen
 – Lam
 – Scampi
 – Hamburger
 – Saté
 – Chipolata,
 – Kip

KINDERASSORTIMENT  € 5.20/pp
4 stuks

 – Hamburger
 – Chipolata

 – Saté
 – Kalkoenfilet

Tepanyaki € 17.85/pp
Minimum 6 personen

 – Oosterse kip
 – Japanse steak
 – St-Jacobsvrucht
 – Eendefilet
 – Scampi (2 stuks)
 – Gemarineerde zalm
 – Lams
 – Thaise varkenssauté 

All-in-formule € 8.60/pp
Minimum 4 personen, 2 dagen op voorhand bestellen a.u.b. 

Bij fondue, gourmet, steengrill of tepanyaki kan u onze “all-in”-formule boeken.  
Groentjes, koude sausen, aardappelsalade, broodjes behoren tot de “all-in” formule 



TAPAS
 – Tapas producten uit eigen werkhuis
 – Tapas “speciallekes” uit eigen werkhuis
 – Buitenlandse top-producten als tapas
 – Olijven, visjes, peperoni’s e.d.

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.

4 Sesambroodjes

3 Soorten burgers  
(hamburger, lamsburger, 

kipburger) 

Ajuin

Bicky-ajuintjes

Sla

Tomaatjes

Kaas

Gerookt spek

Looksausje

Ketchup 

Bicky saus

ALL-IN PRIJS  
€ 11.70/pp met een minimum van 6 personen



VLEESAMBACHT VAN DE WEYER
 – De eigenheid, met onze eigen bereide charcuterie, salades en gerechten. 
 – De tool voor personen met een voedselallergie op onze website.
 – Waar we al uw vragen omtrent voedselallergenen met kennis beantwoorden.
 – 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 en niet industrieel vlees.
 – Maine-Anjou  of Blonde d’Aquitaine runderen in toonbank of als pakket.
 – 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 ook los in de toonbank.

 – Brasvarken uit Nevele in toonbank of als pakket.
 – Mangalica varkens met vrije uitloop, de top in varkensvlees.
 – "Scharrelhoender" - uit  “des Landes”  met vrije uitloop. 
 – Vers inlands lamsvlees, opgegroeid in natuurgebieden. 
 – We de grootste quotering behaalde voor de voedselveiligheid.
 – We een officieel erkend ambachtsman zijn.
 – Onze webshop op www.vleesambacht.be.
 – Dat wanneer U op voorhand bestelt, U niet hoeft aan te schuiven en rechtstreeks 

aan de kassa uw bestelling kan ophalen.
 – 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.

Bij prijsschommelingen houden we het recht om onze prijzen aan te passen, net zoals bij gemaakte fouten bij het drukken.
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MEER INFO EN TIPS OP
www.klasseslager.be

Vleesambacht Van de Weyer
Kapelsestraat 18 - 2950 Kapellen - Tel: 03 664 23 24

info@vandeweyervlees.be - www.vandeweyervlees.be - WEBSHOP www.vleesambacht.be

Zondag, donderdag en feestdagen gesloten

BEKIJK ONZE SITE WWW.VANDEWEYERVLEES.BE, MAAR NOG BETER,  
PROEF ONZE PRODUCTEN, PROEF ONS VLEESAMBACHT!


