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buiten tafelen 
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Onze folder voor levensgenieters

100%

CULINAIRE SLAGERIJ D’HAENS 
www.slagerijdhaens.be

Tel.: 053 21 40 83

MAANDAG, DINSDAG, 
WOENSDAG EN VRIJDAG 

OPEN VAN 08.00U – 18.00U

ZATERDAG OPEN VAN 
07.30U – 17.00U

DONDERDAG EN ZONDAG 
GESLOTEN
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AMBACHTELIJK GENIETEN

À LA CARTE

GERIJPT VLEES

SLOW COOKING

PAKKETTEN

SALADES

Kris D’haens vertegenwoordigt de 4e generatie in een 
familiezaak die al 80 jaar bestaat. 

Stel je barbecue volledig zelf samen door een keuze 
te maken uit ons brede assortiment.

Keuze uit verschillende rassen volgens winkelaanbod 
(minstens 2 rassen), met of zonder been.

Bij slow cooking houd je de bereidingstemperatuur 
op 80°C met een maximum van 99°C. 

Maak het jezelf gemakkelijk en kies voor een barbecue-
pakket, dat door ons met veel zorg is samengesteld. 

Maak je barbecue compleet met verse en frisse 
bijgerechten.

Wat staat er 
op het menu?
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kwalitatief vlees is 

ambachtelijk genieten

Als het mooie weer aanbreekt, dan vertoeven 
we ons graag in de buitenlucht. De barbecue 
wordt aangestoken en we tafelen gezellig buit-
en met familie en vrienden. 

Barbecueën is meer dan alleen vlees bereiden 
op hout, houtskool of gas. Het is een moment 
van samenzijn, met elkaar en in de natuur. 
De veelzijdigheid van het barbecueën, de 
specifieke geur en grillsmaak en het ontspan-
nen bereidingsproces maken van het geheel 
een warme beleving. En dan kies je graag voor 
kwalitatief vlees.

Bewaken van kwaliteit en variatie
Versheid en malsheid zijn onze prioriteiten om 
topkwaliteit te kunnen garanderen. Daarom 
wordt alles in huis bereid en het vlees met 
volledig karkas pas in de winkel uitgebeend. 
We zijn gespecialiseerd in gerijpt vlees en 
buitenlandse rassen. Telkens gaan we op zoek 
naar nieuwe producten en houden we reken-
ing met thema’s en tradities.

Jouw wensen staan centraal
Heb je een allergie of intolerantie, volg je een 
bepaald dieet of heb je een specifieke wens? 
Dan gaan wij tot het uiterste om aan jouw 
culinaire wensen te voldoen.

Traditie versus innovatie
Kris D’haens vertegenwoordigt de 4e generatie 
in een familiezaak die al 80 jaar bestaat. 

Het vak is hem met de paplepel ingegeven. 
Met veel passie combineert hij het traditionele 
vakmanschap met moderne innovatie om aan 
jouw behoeften te voldoen.

“Versheid en 
malsheid zijn 

onze prioriteiten.” 
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SLAGER D’HAENS IS JOUW CULINAIRE 
SLAGER, DIE TOPKWALITEIT NASTREEFT 

DOOR DE SMAAK, MALSHEID EN 
VERSHEID VAN VROEGER TERUG TE 

BRENGEN.

KRIS D’HAENS
Zaakvoerder
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à la carte

FINGERFOOD 

Minibrochettes (keuze uit assortiment)
€13,50/kg

Minibrazades (keuze uit assortiment) 
€13,50/kg

Minisatéballetjes
€12,50/kg

Kippenhapjes
€10,70/kg

Minitrippen (witte en zwarte)
€12,50/kg

RUNDSVLEES

Tournedos ‘dikbil’
€20,45/kg

Chateaubriand ‘kleinhoofd’
€24,80/kg

Filet pur
€39,95/kg

Dunne lende
€18,95/kg

Côte à l’os (tussen 1,2 à 1,5 kg – op bestelling)
€16,90/kg

Ierse entrecôte (op bestelling)
€36,85/kg

Rundsbrazade
€20,45/kg

Rundsbrochette
€20,45/kg

LAMSVLEES (OP BESTELLING)

Lamskotelet
€29,30/kg

Lamsbrazade
€ 18,90/kg

Lamsbrochette
€18,90/kg

VARKENSVLEES

Varkenshaasje met spek
€17,20/kg

Spare ribs (met kruiden en saus)
€9,90/kg

Speklapje
€6,95/kg

Brochette v/h huis
€11,90/kg

Gemarineerde varkensbrochette
€10,90/kg

Gekruide varkensbrochette
€10,90/kg

Varkensbrazade
€10,90/kg

Spekfakkels
€1,00/stuk

Buikribben (vleesribben)
€7,50/kg
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à la carte

THE DUKE OF BERKSHIRE

Ribstuk
€15,90/kg

Spiering
€9,50/kg

Medaillon (met vetrandje)
€ 17,90/kg

Speklapje
€7,95/kg

GEVOGELTE 

Kipfilet
€13,45/kg

Gemarineerde kipsaté
€13,95/kg

Kippenbrazade
€13,45/kg

Gekruide kalkoenbrochette v/h huis
€14,95/kg

Provençaals gemarineerde kalkoenbrochette
€14,95/kg

WORSTEN EN BURGERS

Witte en zwarte trippen
€7,95/kg

Rundsburger
€10,95/kg

Steak du chef
€9,98/kg

Ardeense burger
€9,98/kg

Kippenburger
€9,98/kg

Lamsburger
€10,95/kg

Braadworst
€8,95/kg

Barbecueworst
€10,95/kg

Chipolata
€11,80/kg

Balletjessaté
€13,50/kg

Merguez
€12,80/kg

“Alle vleessoorten kunnen 
natuur, gekruid of gemarineerd 

verkregen worden.”
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KEUZE UIT VERSCHILLENDE RASSEN 
VOLGENS WINKELAANBOD

 (MINSTENS 2 RASSEN), 
MET OF ZONDER BEEN.

INFORMEER GERUST NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN!



9

Het vlees wordt zonder bescherming in een koelcel droog 
gerijpt. Tussen 0°C - 2°C worden kwartieren (vierden van 
een rund), deelstukken of dunne lenden (entrecôtes) op-
gehangen of op rekken gelegd. De buitenkant verdroogt 
en verkleurt zwart. 

Door het verdrogen van de buitenkant, sluit het vlees zich 
af voor schadelijke invloeden van buitenaf en kunnen er 
geen bacteriën het vlees binnendringen. Intussen wordt 
het vlees aan de binnenkant malser, doordat bepaalde 
enzymen de vezels rond de spierbundels afbreken. 
Daarnaast komt de smaak maximaal tot uiting, doordat 
het spiervocht vermindert.

Dit proces noemen we rijpen, dry-aging of versterven en 
het effect ervan is pas na 5 weken volledig. Deze tijdsduur 
en het verwijderen van de dikke, zwarte buitenkant maakt 
een gerijpt stukje vlees duurder van prijs.

GERIJPT VLEES

Wit-blauw
€31,95/kg

West-Vlaams rood bont
€34,95/kg

Blonde d’Aquitaine
€37,80/kg

Limousin
€39,80/kg

Oostenrijkse Simmenthaler
€49,90/kg

Ierse Angus
€51,45/kg

Black Angus
€56,25/kg

Rubia Gallega
€56,25/kg

100%

gerijpt vlees
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slow cooking

Rundswangen (per stuk verkocht)
€14,30/kg

Picanha (per stuk verkocht)
€20,90/kg

Bavette (per stuk verkocht)
€16,50/kg

Brisket zonder been
€9,90/kg

Brisket met been
€8,80/kg

Tomahawk (per stuk verkocht)
€17,60/kg

Duke of Berkshire carré gebraad met been
€15,30/kg

Duke of Berkshire spieringgebraad met been
€9,50/kg

Duke of Berkshire spek
€7,95/kg

Duke of Berkshire schoudergebraad 
(voor pulled pork)
€8,75/kg

Longhaas, kraai of ziel (per stuk verkocht)
€17,90/kg

Iberico kroon carré gebraad
€36,95/kg

Iberico secreto (per stuk verkocht)
Een speciale snit van de schouder, dat alleen bij het 
Iberico varken te vinden is
€33,25/kg 

Iberico pluma (per stuk verkocht)
Een uniek ‘pluimvormig’ stukje vlees dat zich boven 
de spiering bevindt en bijna geen pezen bevat
€36,25/kg

Iberico Presa (per stuk verkocht)
Afkomstig uit het deel tussen de nek en schouder
€41,10/kg 

BIJ SLOW COOKING HOUD JE DE 
BEREIDINGSTEMPERATUUR OP 80°C 

MET EEN MAXIMUM VAN 99°C. 

DIE LAGERE TEMPERATUUR ZORGT 
VOOR EEN RIJKE SMAAKONTWIKKE-

LING, DOORDAT ALLE INGREDIËNT-
EN TIJD HEBBEN OM SMAAK AF TE 

GEVEN. OOK IN DE OVEN KAN JE 
HEERLIJKE GERECHTEN MAKEN OP 

LAGERE TEMPERATUREN.

 IDEAAL VOOR DE MEER ERVAREN 
(HOBBY) KOK.
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HOU DE BEREIDINGS-
TEMPERATUUR OP 

80°C MET EEN 
MAXIMUM VAN 99°C. 



12

barbecue

pakketten
KINDERPAKKET 

Hamburger
Chipolata
Kippenbrochette

€3.50/persoon

PAKKET 1 

Barbecueworst
Varkensbrochet v/h huis
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerd speklapje

€6.20/persoon

PAKKET 2 

Kippenbrochette
Barbecueworst
Rundsburger
Gemarineerde steak (ongeveer 125 gr)

€8.20/persoon

PAKKET 3 

Chipolata
Kippenbrazade
Varkenshaasje met spek
Gemarineerde rundsbrochette
Gekruide spare ribs (ongeveer 10 cm)

€9.20/persoon

BRAZADEPARTY

Brazade van kip, kalkoen, rund, varken, 
kalf en lam (ongeveer 400 gr/persoon)

€9.50/persoon

DEGUSTATIEBARBECUE 

Assortiment van 8 hapjes (ong.400gr./pers.)
Steak, kalkoensaté, kipbrazade, varkenshaasje 
met spek, lamskoteletje, chipolata, Iberico 
kotelet en vleesrib

€13.50/persoon
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FONDUE  

Een schotel bestaande uit runds-, varkens-, 
kippenvlees, 2 soorten gekruide gehaktballetjes 

en worstjes met spek 
400 gr vlees/persoon

€9.50/persoon

GOURMET

Een schotel bestaande uit rundsmedaillon,  
kippenhapje, varkenshaasje met spek,  

hamburger, steak du chef, kalkoensaté, varkens-
saté, chipolata, schnitzel, blinde vink en witte en 

zwarte miniworst 
400 gr vlees/persoon

 
€9.50/persoon

GOURMET GASTRONOOM (VANAF 4 PERS) 

Een schotel bestaande uit 2 soorten gerijpt vlees 
volgens winkelaanbod, Belgische dunne lende, 

Ibericolapje, lamsfilet, kalfslapje, lapje Duke of 
Berkshire, filet mignon en kippenhaasje

400 gr vlees/persoon

€19.50/persoon

STEENGRILL

Kalkoenlapje, varkenslapje Duke of  
Berkshire, rundsbiefstukje, kipfilet, kippenhapje, 

kalfslapje, kipsaté, varkenssaté, varkenshaasje met 
spek en lamskoteletje
400 gr vlees/persoon

€11.50/persoon

SALADEBAR (VANAF 4 PERS) 

Koude groenteschotel bestaande uit boontjes 
met spek, tomatensalade, witloofsalade, kom-

kommersalade, wortelsalade en aardappelsalade

€5.00/persoon

buiten 

tafelen



14

barbecuesalades

warme sauzen

Aardappelsalade
Aardappelblokjes in tartaarsaus
€6,50/kg

Krielaardappelen 
Krielaardappelen gemarineerd in kruidenolie 
€8,50/kg

Kilo killer  
Pasta, tomaat, komkommer en yoghurtdressing 
€9,50/kg

Tomatensalade
Tomaat, pijpajuin en dressing maison
€10,50/kg

Komkommersalade 
Komkommerblokjes, yoghurtdressing en dille 
€10,50/kg

Wortelsalade 
Geraspte wortelen en dressing maison
€10,50/kg

Witloofsalade 
Witloof, rozijnen, groene appel,
curry en yoghurtdressing 
€10,50/kg

Boontjes-speksalade  
Vers gestoomde groene boontjes, gerookt spek, 
gesnipperde sjalot en dressing maison 
€10,50/kg

Pasta Veggie Italia 
Spirelli, gedroogde tomaat, komkommer, olijfolie, 
zwarte peper en fleur du sel 
€9,50/kg

Groenepepersaus
Champignonsaus
Béarnaise
Mosterdsaus
Provençaalse saus
€9,50/liter
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Rucolasalade 
Pasta, gedroogde tomaten, Italiaanse ham, 

geroosterde pijnboompitten, dressing maison en 
rucola (die apart wordt geserveerd)

€12,50/kg

Fitness salade 
Pasta, ambachtelijk kippenwit, komkommer, 

tomaat, pijpajuin en dressing maison
€12,50/kg

Tenerifesalade 
Pasta, hesp, hespenworst, petit Paris, tomaat,

 uiringen, augurk en bieslookdressing
€12,50/kg

Zuiderse kipsalade 
Pasta, ananas, maïskorrels, gebakken kippen-

reepjes, tomaat, pijpajuin, dressing maison en 
curry

€14,50/kg

Zomersalade 
Pasta, tomaat, hesp, gekookt ei, pijpajuin  

en dressing
€12,50/kg

Seizoenssalade  
Aardappelblokjes, gebakken kippenreepjes, 

groene boontjes, tomaat, maïskorrels en  
vinaigrette maison

€14,50/kg

Lunchsalade 
Pasta, garnalen, surimi, tomaat, gerookte zalm, 

gekookt ei, pijpajuin en vinaigrette
€15,50/kg

 Toscaanse tagliatelle
Pasta, gedroogde tomaat, olijvenmix, mozzarella, 

Italiaanse ham, geroosterde pijnboompitten 
en vinaigrette

€14,50/kg

Griekse pasta 
Griekse pasta, paprikablokjes, feta en vinaigrette

€14,50/kg

Verse fruitsalade 
Gesneden seizoensfruit 

€14,50/kg

maaltijdsalades
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praktische 

informatie
Om alles te voorzien en met zorg te kunnen bereiden, 

vragen we je vriendelijk om tijdig te bestellen. 
Zo hoef je ook niet te wachten in de winkel. 

Geef je bestelling en culinaire wensen door in de 
winkel of telefonisch op het nummer 053 21 40 83.

Voor al je overige vragen, opmerkingen of suggesties kan 
je steeds bij ons terecht!

Liever een barbecue op maat?

Geen probleem! 
Contacteer ons om jouw wensen te bespreken.

Organiseer je een barbecue 
met een groep of vereniging?

 
Vraag dan zeker naar onze speciale acties.

Heb je een allergie, 
volg je een dieet of heb je een intolerantie?

 Laat het ons zeker weten. 
Wij zorgen ervoor dat je zorgeloos kan genieten.

Culinaire slagerij D’haens 

Gentsestraat 137
9300 Aalst

Tel.: 053 21 40 83
www.slagerijdhaens.be

BTW: BE 0442 191 029

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag open van 
08.00u – 18.00u

Zaterdag open van 07.30u – 17.00u
Donderdag en zondag gesloten

Wil je op de hoogte blijven van ons 
wisselend aanbod? 

Volg ons dan zeker op Facebook!

ALLE VLEESSOORTEN KUNNEN 
NATUUR, GEKRUID OF 

GEMARINEERD VERKREGEN 
WORDEN.


