
Slagerij Didier “Westlaan” 
Enkel deze folder kan afgehaald worden in de Westlaan 

Koude starters  
Rollade vitello tonato € 2,50/st 
“Gravad lax” zalm en Granny Smith € 2,50/st 
Grijze garnalen, komkommer en avocado € 2,50/st 
Gerookte paling en Rubia Gallega € 3,00/st 
Warme starters  
Mini pizza € 4,00/4st 
Mini hamburger met dip € 7,20/4st 
Ovenpannetje scampi v/h huis € 2,5/st 
Mini pitta van kip met dipper € 6,00/4st 
Carpaccio ’s  
Rundspastrami € 11,00/st 
  Zacht gegaard rundsvlees, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, parmesan, gekonfijte    
  selder, Franse vinaigrette 

Klassieke carpaccio € 11,00/st 
  Verse carpaccio van wit-blauw rundsfilet, parmesan, rucola en oude balsamico 

Soepen € 2,50/st 
Tomatensoep € 2,10 / ½ L 
Tomatensoep met balletjes € 2,25 / ½ L 
Agnes sorelsoep (kippensoep met garnituur) € 2,65 / ½ L 
Huisbereide kroketten  
Kaaskroket € 2,00/st 
Garnaalkroket € 3,20/st 
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Vers vlees “om zelf te kokerellen” 
Kalkoen uit Frankrijk Brasvarken Rund “Wit-Blauw” 

Gevuld kalkoengebraad Primeurhaasje Rosbief 
Gevulde hoevekip Ardeens haasje Tournedos 
Gevulde kalkoen Traditionele orloff Entrecôte 
Zwitserse rollade   
Ardeense kalkoen   

  

Warme voorgerechten  
Klassieke St.-Jacobsschelp € 9,00/st 
  Gesmolten prei, gegrilde coquilles en grijze garnalen 

Martin’s vispannetje € 10,50/st 
  3 x noordzeevis, garnalen en gratinsaus 
Gegrilde zalm, witloof en venkel € 16,50/st 
Hoofdgerechten vlees (Vanaf 2 personen)  
Kippenhammetje in champignonsaus € 9,50/pp 
Varkenshaasje “Fine champagne” € 11,50/pp 
Parelhoenhaasje in jachtmeestersaus € 13,50/pp 
Kalkoenborst in oude portsaus € 10,00/pp 
Stoofpotje van varkenswangetjes in bruin bier € 10,50/pp 
Aardappelgarnituur 
Verse frietjes (1kg) € 3,00/st 
Kroketten (10st) € 3,00/st 
Puree (500gr) € 3,75/st 
Gratin (500gr) € 5,00/st 

Slagerij Didier Westlaan 

Westlaan 19 

8800 Roeselare 

Tel. 051/693399 

www.slagerijdidier.be 

 



 

 

Gezellig tafelen  
Gourmet v/h huis € 12,00/pp 
  Gemarineerd biefstukje, ei met spek en kaas, lamskoteletje, kalfssaté, kalkoenlapje,  
  chipolata, schnitzel, varkenshaasje, kaasburgertje, hamburger natuur 

Gourmet junior € 7,50/pp 
  Biefstukje, kippenfilet, mini burger, mini kaasburger, mini chipolata, mini kalkoenbrochetje 

Fondue v/h huis € 11,00/pp 
  Rundsvlees ‘Wit-blauw’, varkenshaasje ‘Brasvarken’, ardeens gebraad, kippenhaasje,  
  Mini chipolata, mini spekvinkje, gehaktballetjes 

Fondue junior € 7,00/pp 
  Blokjes rundsvlees, blokjes kalkoen, gehaktballetjes, worstjes en spekrolletjes 
Fondueballetjes (6 gehaktballetjes en 3 spekballetjes) € 3,00/pp 
Teppan yaki € 15,00/pp 
Scampispies, coquilles, zalmspies, kippenhaasje, wok van rund, spies van kalkoenhaasje, 
varkenshaasje, oosterse gehaktspies, verse ananasspies 
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Tijdig bestellen!! 

Bestellingen voor 24/12 en 25/12, ten laatste doorgeven op 19/12 

Bestellingen voor 31/12 en 1/1, ten laatste doorgeven op 26/12 

Didier en Mildred nemen uw bestelling graag op in de winkel of telefonisch! 

Niet via mail, sms, whatsapp, facebook en/of Messenger 
Indien u uw waarborg betaald met bancontact krijgt u die terug in de vorm van een waardebon 

Openingsuren tijdens de feestdagen 

Donderdag 23/12 en 30/12: ENKEL AFHALINGEN (u kan vooraf alles bestellen) 

Vrijdag 24/12 en 31/12: OPEN van 8u00 tot 16u00 

Zaterdag 25/12 en 1/1: ENKEL AFHALINGEN 

Zondag 26/12 OPEN van 8u00 tot 12u00 | Zondag 2/1 GESLOTEN 


