
De Wachter

Ons gamma
vOOr deze zOmer.

openingsuren:

maandag	 gesloten

dinsdag
	 8u00-12u30
donderdag
	 13u30-18u00
vrijdag

woensdag
	 8u00-12u00
zondag

	 8u00-12u30
zaterdag
	 13u30-16u00

Bovenstraat	7
2880	Bornem
03	889	06	73
www.sterslager-dewachter.be

de folderprijzen zijn 6%BTW inbegrepen enkel bij afhaling of levering,
bij ter plaatse bakken/serveren wordt er een wettelijk verplichte opleg van 6%BTW aangerekend.

sTer sTaaT vOOr KWaLITeIT

nIeuW !!
wij verhuren nu ook tafel barbecues tot 5 personen om zowel binnen als buiten mee te 
bakken met aangepaste bbq formules voor meer info contacteer ons of surf naar onze site !!!!

Indien u zelf voorstellen hebt,
zijn wij steeds bereid u de correcte prijs te geven en alles te verzorgen tot in de puntjes.

PraKTIsche InfOrmaTIe
huren borden, bestek etc tot 60 pers. 60,00 € 
 indien afwas + 50,00 €
huren barbecue  20,00 €/stuk
Werkuren (om te komen bakken aan huis) 20,00 €/uur

Bent u allergisch, wij kunnen u informeren aangaande de allergenen in onze producten !!!!

Sterslager De Wachter 



rundsvLees prijs/Kg
gemarineerde steak 24,10 €
huisgerijpte entrecote 28,30 €
runds brochette 20,00 €
Ierse Black angus entrecote 40,50 €
 filet 46,20 €
runderrollade met asperges (seizoen) 19,20 €

varKensvLees- durOc d’OLIves
Breydelspek 17,90 €/kg
Breydelspekfakkel 1,20 €/st
gemarineerde spiering 14,20 €/kg
varkensbrochette 13,00 €/kg
gemarineerde vleesribben 9,00 €/kg
spare-ribs 12,00 €/kg
varkensrollade Bourguignonne 15,50 €

gevOgeLTe
Kippenballetjes saté 20,40 €
Kipsaté 14,50 €
gemarineerde kippeboutjes 9,25 €
gemarineerde kalkoenbrochette 15,90 €
Kippenchippolata 13,50 €

schOTs LamsvLees
gemarineerde lamskotelet 31,20 €
Lamsbrochetten gemar. 24,30 €
gevulde lamsschouder met verse kruiden 22,80 €

hamBurgers
natuur 9,50 €
slavink 10,75 €
hamburger v/d chef 10,00 €
zomerburger 11,00 €
Kippenburger 13,50 €
entrecoteburger 13,80 €
Jalapeno kaasburger 11,50 €
Beefburger, truffel roomkaas 15,00 €

vIs
scampibrochette (5 st) 3,00 €
visbrochette dagprijs
haring dagprijs
Papilotte van verse zalm 6,00 €
zalmburger met guacomolé 28,00 €

sPecIaLITeITen
argentijns kalfsrolletje 24,90 €
Indische kipfilet 16,00 €
Jalapeno worst 12,00 €
haute-dog 12,00 €
K-3 saté (kip,konijn,kalkoen) 4,50 €/st

WOrsTen
Barbecueworst 11,00 €
merguezworst 12,00 €
Bernerworst 18,00 €

saLadBar
vitamientje 15,00 €
vierjaargetijden pasta 14,00 €
Pasta mediterraan 14,00 €
rode bietjessalade 16,00 €
aardappelsalade 6,00 €
aardappelpartjes op Provencaalse wijze 6,00 €
rucola – tomaatsla 6,00 €
griekse salade 18,20 €
stergroenten buffet 7,00 €/pp
(sla, tomaat, komkommer, worteltjes, 2 pastasalades, aardappelsalade, 3sausjes
vitamientje, rode bietsalade, stokbrood )

desserT
chocomousse 1,50 €/stk
Tiramissu 1,50 €/stk 
rijstpap 1,50 €/stk
crème brulee 1,50 €/stk
Wentelteefjes met gebakken appeltjes en mascarponecréme 5,00 €/pp

sausen
Koud: looksaus, bbq-saus, cocktailsaus, hawaii-saus 7,50 €/kg
Warm: pepersaus, béarnaise, mosterdsaus, Blackwellsaus, champignonsaus 10,00 €/kg

SterSlagerSWijn
wit, rosé, rood 7,50 /fles

BarBecuePaKKeTTen
PaKKeT 1 13,00 €/pp
BBQ-worst, gemarineerde kotelet, zomerburger, Stergroenten buffet

PaKKeT 2 15,00 €/pp
Kipsaté, Breydelspek, varkensbrochette, slavink, Stergroenten buffet

PaKKeT 3 17,00 €/pp
Bernerworst, sparerib, indische kipfilet, gem. steak, Stergroenten buffet

haPJesBBq - Onze TOPPer !!!! 18,00 €/pp
6 kleine stukjes vlees van 50 gr met Stergroenten buffet
Lamsktotelet, gem. steak, scampibrochetje, mini kalkoensaté, sterburger, bbq-worstje

BBq van de chef nIeuW !!! 24,00 €/pp
Verse zalmfilet op vel met deens rookzout, côte à l’os, Indische kipfilet, 
bbq-worst of zomerburger: 400 gr/pp + Stergroenten buffet

aPérOs vOOr OP de BBq  (stukprijs)
gevulde Breydelchampignon met geitenkaas 1,30
mini scampi brochetje 1,30
mini lamsbrochetje 2,00
apero boutjes van kip 1,40
spiesje van gem. v-haasje 1,50
gevuld ciabattabrood 1,50
mini kalkoensaté met ananas 1,30
Trio rollade van Breydelham 1,50
mini-burger met sweet pepperroomkaas 1.50
stokbroodje, stukje peer, Brie en perensiroop 2.00

sTerBBq 30,00 €/pp
aPerOs scampisaté, spiesje van gemar. varkenshaasje, apero-boutje van kip
vOOrgerechT verse zalm, garnaal, fijne groentjes, Bearnaise in papillotte
hOOfdgerechT ribstuk van duroc ‘Olives, mediteraanse groentjes, bakpatatjes en warme saus naar keuze
desserTTafeL crème brulee, cake gegrild met warme krieken en ijsroom, pannekoekjes

genIeTersBBq 32,00 €/pp
aPerO scampi met gazpacho, gevuld ciabattabroodje, mini kalkoensaté met ananas
vOOrgerechT verse kabeljauwfilet, witte wijnsaus en prei in papillotte
hOOfdgerechT lamskroontje, gevulde aubergine met groentjes en aardappelblokjes, saus naar keuze
desserT chocolade mouilleux met vanille ijs en speculoos
`

degusTaTIe BBq 35,00 €/pp
aPerO triorollade van Breydelham, Oud Brugge kaas, kippenwit en mangochutney, 
 scampibrochetje met Tzatziki
vOOrgerechT victoriabaars gevuld met mozarella, tomaat en mascarponesaus
hOOfdgerechT  Ierse Black angus entrecote (250 gr) met aardappelschijfjes in de schil, fris slaatje, saus naar keuzet
desserTs gegrilde verse ananas met coulis van bosvruchtjes en een bolletje ijs

KIdsBBq 5,00 €/pp
balletjessate, miniburgertje, groenten, sausen

vraag naar ons aanbod 
dry-aged rundsvlees, 
zowel van binnen of 
buitenlandse oorsprong !!!


