
Slagerij Didier 
 

FOLDER 2023 

Hieronder kunt u enkele van onze suggesties terug vinden. Is dit niet hetgeen u voor ogen 

had? Geen probleem, neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Hebt u een 

feestje in het vooruitzicht? Wij helpen u met veel plezier verder in uw keuze.  

 

Koude starters 

Warme starters 
Frikandel "Didier Style" met dipper   €       3,20  /4st 

Mini pizza   €       4,40  /4st 

Aperokroketjes   €       3,00  /6st 

 (keuze uit: garnaal, parmesan of Breydelham)     

Borrelboutje van kip   €       4,20  /6st 

Mini worstenbroodjes   €       3,20  /4st 

Soufflé van kreeft  €       4,00  /4st 

Mini pitta van kip met dipper  €       6,40  /4st 

Bruschetta's (mozzarella/pesto en pancetta)  €       6,40  /4st 

Mini hamburger met dipper (per 4 st)  €       7,20  /4st 

Gegratineerde mini coquille met garnalen  €       2,25  /st 

Oester "Fine Champagne"  €       2,50  /st 

Gratin van scampi  €       3,00  /st 

Ravioli langoustines & jus van bouillabaise   €       3,00  /st 

To share: 
Thaïs gelakte kipspies  €       4,00  /4st 

Spaanse balletjes, mozzarella en rode ui  €       4,00  /st 

Nachowings   €       7,50  /st 
         Oosters gekruide kippenvleugeltjes met Oud-Roeselare, paprika en rode ui     

Huisgerookte camembert "Provençale"   €       5,50  /st 

Pastrami: lenteui, pijnboompitten en parmesan  €       3,00 /st 

Tartaar van Limousin rund, gebrande ui en rode biet  €       3,00  /st 

Kort gebakken tonijn, zoetzure venkel en dillecrème  €       3,00  /st 

Vitello tonato: rucola, kalfsvlees & tonijnmayonaise  €       3,00  /st 

Meloen & Ganda: mousse van gandaham, gelée van meloen en crumble  €       3,00  /st 

Salade van parelcouscous, groene asperges en gerookte zalm  €       3,00  /st 



CARPACCIO'S (Kan ook gebruikt worden als sharing plate) 

TAPASPLANKEN 
 

HUISBEREIDE KROKETTEN 
Kaaskroket 'klassiek'  €      2,00  /st 

Zwezerikkroket  €      3,00  /st 

Garnaalkroket  €      3,20  /st 

Breydelhamkroket met "Oud Roeselare" kaas  €      2,50  /st 

KOUDE VOORGERECHTEN (Kan ook gebruikt worden als sharing plate) 
Salade van asperge & gerookte zalm  €    16,00  /pp 

Burrata & Pata negra, kerstomaat & cabernet sauvignon  €    16,00  /pp 

Tagliatta van "Holstein"rund, courgette met raz el hanout, tzaziki & sesam  €    16,00  /pp 

Salade van geroosterde gamba's, slahartjes & parelcouscous  €    16,00  /pp 

Rundspastrami  €    13,00  /st 
    Zacht gegaard rundsvlees, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, parmezaan, 
gekonfijte selder en franse vinaigrette     

Klassieke carpaccio  €    13,00  /st 

  Verse carpaccio van wit-blauw rundsfilet, parmezaan, rucola en oude balsamico     

Carpaccio van huisgerookte zalm  €    15,00  /st 

  Huisgerookte zalm, bloemkool en dragon, honing-mosterd dressing     

Vitello tonnato  €    15,00  /st 

  Kalfstournedos, tonijnmayonaise, rucola, pijnboompitten, kappertjes en ei     

Sashimi van tonijn, komkommer en groene appel, basilicum en zure room  €    15,00  /st 

Familieplank (4 à 6 personen)      €    37,00  /st 
Pastrami, gedroogde ham Didier, tête de moine, Mandeloarke, gerookte kalkoen, muhamara, oude 
kaastapenade, borsotto, paté v/h huis, gepofte broodjes & crackers 

Aperitiefplank van het huis (6 à 8 personen)  €    46,00  /st 
Assortiment delicatessen van het huis (pastrami, gedroogde ham "Didier", Appenzeller, borsotto, zwarte 
woudham, la geganta, wildpastei, gerookte kalkoen, oude kaastapenade, crackers en gepofte broodjes) 

   
Gemengde aperitiefplank (8 à 10 personen)  €    49,00  /st  

Combinatie van zuiderse tapasjes met onze klassieke plank van het huis (olijven, feta, zongedroogde tomaat, 
ansjovis, gamba's, zoete paprikatapenade, rillette, picaloste, gedroogde ham "Didier", pastrami, Italiaanse ham, 
appenzeller, borsotto, zwarte woudham, la geganta, paté v/h huis, gerookte kalkoen, oude kaastapenade, 
crackers en gepofte broodjes 

 

 
 
Gemengd tapasbord (minimum per 2 borden)  €    24,50 /st 

 

Hebt u een feestje en verdeeld u liever uw aperitief over verschillende receptietafels? Dan is dit bord voor u de 
oplossing. 

 

 

 

 
 



 

WARME VOORGERECHTEN 
Klassieke St.-Jacobsschelp  €      9,00  /pp 

     Gesmolten prei, gegrilde coquilles & grijze garnalen    

Klassiek vispannetje  €    11,00  /pp 

     3 x noordzeevis met garnalen & gratinsaus    

Nage van kabeljauw met asperges  €    11,00  /pp 

Gegratineerde kreeft 'thermidor' (per 2 personen)  €    19,00  /pp 

HOOFDGERECHTEN VLEES 
Orloff van kalkoen met zwarte woudham en Frontièrekaas  €    11,50  /pp 

Gevulde parelhoenfilet met rozemarijnsaus  €    17,00  /pp 

Stoofpotje van varkenswangen met bruin bier  €    12,50  /pp 

Gevulde kwartel met jagersaus  €    18,00  /pp 

Geroosterde mignonette van kalf met portsaus  €    19,00  /pp 

HOOFDGERECHTEN VIS 

Stoofpotje van Noordzeevis met primeurgroenten  €    25,00  /pp 

Kabeljauw met nage van groenten  €    25,00  /pp 

AARDAPPELGARNITUREN 
Verse frietjes (1kg)  €      4,00  /doosje 

Kroketten (12st)  €      4,00  /doosje 

Puree (500gr)  €      4,15 /doosje 

Pommes duchesse (4st)  €      4,80  /doosje 

Bakpatatjes (500gr)  €      6,60 /doosje 

GROENTENGARNITUREN 
Klassieke warme groenten  €      5,00  /pp 

     fijne boontjes, jonge worteltjes en baby witloof    

Ragoût van primeurgroenten  €      5,00  /pp 

     Asperges, lente-ui, peultjes enz…     

Geroosterde asperges met pancetta (4 per persoon)  €      21,00  /kg 

DESSERTS (Al onze desserts worden gepresenteerd per persoon op bord) 
Chocolademousse met fruitgarnituur  €      6,00  /pp 

Feestbuche met rood fruit en chocolade  €      7,00  /pp 

Dessert v/h huis: hazelnoot, passievrucht & melkchocolade  €      8,00  /pp 

Voor de kleine fijnproevers: chocolademousse "for kids"  €      4,00  /pp 



 

KOUDE SCHOTELS 

Koud buffet ‘De Luxe”          €    25,50  /pp 
Tomaat-garnaal, gestoomde zalm, gerookte zalm, scampibrochet, hamrolletje met asperge, gevuld eitje, 
rosbief, kippenbout, montagnesalami, varkensgebraad & meloen met ham, griekse pasta 
 

 
Lentebuffet (Een aanrader voor uw communie, lentefeest, familiefeest enz…)  €    29,00  /pp  

Tomaat-garnaal, gestoomde zalm, gerookte zalm, scampibrochette, gamba, tongrolletje, 
crustanordgarnaal, kippenboutje, gebakken ham met asperges, meloen/Ganda, rosbief, montagnesalami, 
gevuld eitje, varkensgebraad, pastasalade, tomaat-mozzarella 

 

Groenten, sauzen, koude aardappelen of verse frietjes zijn inbegrepen bij alle buffetten  

Breughelbuffet    €    22,00 /pp 
 

Witte pens, grillworst, Oude Roeselare, Rillettes, hoofdvlees, boerenspek, kleine kippenboutjes, paté v/h 
huis, gedroogde ham, rookworst, gebakken ham, gehakt, vleesbrood, pickles, mosterd, smout & 
gepekelde groentjes, assortiment brood 

 

       

Extra: versgebakken 
stokbrood        €      2,00  /st 

 

BROODJESMAND 
Broodjesmand          €    11,00  /pp 

Belegde broodjes (7 st p.p.) met vis, vlees en kaas delicatessen     

    

Broodjesmand “De Luxe”   €    13,00  /pp 

Assortiment wraps, ovenkoekjes en broodjes (7st p.p.)    

    

Verrassingsovenkoeken    €    13,00  /pp 

Ovenkoekjes in driehoekjes gesneden beleg te kiezen uit:     
Gerookte zalm met kruidenkaas, boerenpaté van het huis, gebakken beenham, tomaat-mozzarella, 
krabsla, rosbief, préparé, brie met gebakken spek, gebakken kipfilet, brugs broodje, vlaskaas, kaas en 
ham, Italiaanse ham. 

 

  



GEZELLIG TAFELEN (VANAF 2 PERSONEN) 
Onze apero grillschotel (vanaf 4 personen)     €    15,00  /pp 
Een assortiment kleine grillhapjes om te grillen/bakken. Oosterse gehaktspies, aperobrochet kip, 
scampibrochet, spies van chipolata, aperobrochet rund, ardens haasje, aperogrill spies, apero 
kippenstammetje, minispekfakkel, aangepaste dipsausjes. 
  

➔ Kan ook op de teppanyakibakplaat, gourmet of in de oven. Bij uitbreiding met groenten, sauzen 
en aardappelen kunt u met uw gezelchap genieten van een volle maaltijd. 

  

Grill de terre     €    14,00  /pp 
Limousinburger, tournedos (wit-blauw), ardeens varkenshaasje, lamskoteletje, tournedos van kalf uit 
"Schore", souvlaki van kip en saté "magret de canard” 

Grill de terre MENU (inclusief groenten, frietjes of bakpatatjes en sauzen)  €    19,00  /pp 

Grill de mer     €    21,00  /pp 

Zalmspies, scampispies, gamba, mini-visbrochet, coquille, lenghaasje, 
gemarineerde noordzeemignonette    

Grill de mer MENU (inclusief bakgroenten, bakrijst of bakpatatjes en 
aangepaste sauzen)  €    26,00  /pp 

Gourmet v/h huis     €    13,00  /pp 

Gemarineerd biefstukje, lamskoteletje maître d'hotel, kalfssaté, kalkoenlapje kentucky, chipolata, 
schnitzel, varkenshaasje, kaasburgertje, black angusburger 

Gourmet MENU (inclusief groenten, frietjes of bakpatatjes en sauzen)  €    19,00 /pp 

Gourmet junior     €      8,00  /pp 

biefstuk, kipfilet, mini hamburger, mini kaasburger, mini chipolata, mini kalkoenbrochetje 

Fondue v/h huis     €    13,00  /pp 

 Kippenblokjes, ardeens gebraad 'brasvarken', rundsblokjes 'wit-blauw' , assortiment gehaktballetjes, 
witte pens, chipolata  

 Fondue MENU (inclusief groenten, frietjes of bakpatatjes en sauzen) €    19,00  /pp 

Fondue junior     €      8,00  /pp 
Blokjes rundsbiefstuk en kalkoenhaasje, gehaktballetjes, worstjes en 
spekrolletjes    

Teppan Yaki     €    16,00  /pp 
 Scampispies, cocquilles, zalmspies, kippenhaasje, wok van rund, spies van 
kalkoenhaasje, tournedos van varkenshaasje, oosterse gehaktspies, verse 
ananasspies    

Teppan yaki MENU (inclusief groenten, aardappelspies en sauzen) €     22,00 /pp 

Burgerparty     €    15,00  /pp 
 Diverse mini-burgers om op een grillplaat te bakken voorzien van gepaste broodjes sauzen en groenten 
  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

| Behind every good cook there's a great butcher | 

Barbecuepakketten 

 

 

 

 

 

 

Apero grillschotel (vanaf 4 pers)         € 15,00/pp 
 

Gehaktspies, hamburgerspies, mini-worstjes, borrelbout, 

grillworstspies, mini-kippenspies, mini-rundsbrochet, mini-

merguez, apero spekblokjes, scampispies & aangepaste sausjes 

Côte à l’os box “WIT-BLAUW”       € 25,00/pers 
(vanaf 4 personen) 

2 côte à l’os WIT-BLAUW 

Aangepaste kruiden 

Verse frietjes 

3 soorten sauzen (bearnaise, peper en champignon) 

Assortiment koude groenten 

GRILL ON THE PLATE MENU           € 30,00/pers 
(vanaf 4 personen) 

Verschillende rassen gerijpt vlees 

Aangepaste kruiden 

Verse frietjes 

3 soorten sauzen (bearnaise, peper en champignon) 

Assortiment koude groenten 

 

                            Aperitief 
Kippenvleugelbrochet               Picado’s (Vurig gehakt)             

Traag gegaard buikspek            Apero knackworstjes                                 

Worstenbrochet         Trio-brochet (gehaktballetjes) 

Scampi brochetten        Pulled Pork 

Oosterse gehaktspies 

Spekfakkels 

Kippenhaasjes 

Brochetten                        
Brochet Royal 

Limousinbrochet 

Varkenssaté met ajuin 

Kalkoenbrochet 

Gemarineerde lamsbrochet 

Worstenbrochet 

Brochet van varkensfilet 

Kalfsbrochet 

 

 

 

Barbecuepakketten Assortiment BBQ-vlees Assortiment BBQ-vlees 

Worstenfestijn 
Barbecueworst 

Chipolata 

Merguez 

Kaasworst 

Witte pensen 

Banana split 

Picadorstick 

 

Vis op de grill 
Gemengde visbrochetten 

Gemarineerde scampibrochet 

Zalmpapillotte 

Gegrilde gamba’s 

Vispapilotte (3 soorten vis) 

 

Gevogelte 
Kippenbouten 

Lekkerbekje 

Kalkoentournedos 

Kippenfilets 

Kalkoenlapjes 

Italiaanse kipfiletjes 

 

 

Rundsvlees “Dry Aged” 

Diverse côte à l’os van verschillende oorsprong 

vakkundig gerijpt in onze daartoe bestemde rijpingskast. 

Een greep uit onze rassen: Simmenthaler, Rubia 

Gallega, Limousin, Blond d’Aquitaine, Charolais, Salers, 

enz… 

 

 

Kalf en lam 
Tournedos van kalf 

Kalfslende 

Kalfs côte à l’os 

Lamskroontjes 

Lamskoteletjes 

Lamsboutsnedes 

 

Rund “Wit-Blauw” 
Steak Maison 

Côte à l’os 

Entre côte 

Filet puur 

Picanha 

Cowboy steak (ong. 500 gr) 

 Brasvarken 
Ribbetjes (gemarineerd, 

gekruid of traaggegaard) 

Gemarineerd spek 

Boerenspek v/h 

huis(nieuw!!!)  

Grillhammetjes 

Varkens côte à l’os 

Varkenskroontje  

Kasselrib huisgemaakt 

 

Assortiment BBQ-vlees 

Garnituren BBQ 

Salades en aardappelen 
Gevarieerde groentenschotel 

Slaatje gezond 

Pastasalade voor de barbecue 

Aardappelsalade 

Bakpatatjes met rozemarijn 

Verse frieten 

Aardappelpapillotte 

 

Sauzen 
Bearnaise, pepersaus, 

champignonsaus, tartaar, 

cocktail, chilisaus, mayonaise 

 

Mandellaan 75 – 8800 Roeselare | Tel. 051/241170 

info@slagerijdidier.be 

Tel. 051/693399 | Westlaan 19 – 8800 Roeselare 

www.slagerijdidier.be 


