
 

  

   
 

Aangepaste openingsuren 

eindejaarsperiode 
 

 

 

 

Donderdag 22 december  

Vrijdag 23 december  

Zaterdag 24 december  

Zondag 25 december  

Maandag 26 december  

Dinsdag 27 december  

Woensdag 28 december  

Donderdag 29 december  

Vrijdag 30 december  

Zaterdag 31 december  

Zondag 1 januari  

Maandag 2 januari  

Dinsdag 3 januari  

Donderdag 5 januari  

  

 

09u-18u30 

09u-18u30 

09u-16u

GESLOTEN 

09u-18u30 

GESLOTEN 

GESLOTEN 

09u-18u30 

09u-18u30 

09u-16u 

GESLOTEN 

GESLOTEN 

GESLOTEN 

09u-18u30 

 

Eindejaarsfolder 2022 
 

Omdat wij met verse producten werken, 

kunnen wij uw kerstbestelling noteren 

t.e.m. zaterdag 17 december 17u30 

(afhaling 23 en 24 december). 

 

Voor eindejaar noteren wij t.e.m. 

Zaterdag 24 december 12 u 

(afhaling 30 en 31 december). 

 

Plaats je bestelling online via 

www.kippenwinkeltje.be 

of telefonisch 016/58.11.13 

Langestraat 97, 3111 Wezemaal 

 



  
 

 

Bij het aperitief of voorgerecht 
 

Gebakken aperodots 

Paté van ree 

Paté van haas 

Paté van fazant 

Paté van everzwijn 

Paté van patrijs 

Verse kaaskroket 

Verse garnaalkroket 

Gerookte eendenfilet (+/-400g) 

Gerookte kipfilet (+/-350g) 

Bereide eendenlever van de chef 

Sint-Jacobsschelp (190gr) 

Scampi pannetje (romig tomatensausje, 175g) 

 

 

Soepen 
 

Aspergeroomsoep 

Tomatenroomsoep met balletjes 

Bospaddenstoelenroomsoep 

Witloofroomsoep 

 

 

Hoofdschotel 
 

Wildsuggesties 
 

Fazanthaan 

Fazantenfilet (+/-250g) 

Hertfilet (ontvliesd) (+/- 600g of +/-1 kg) 

Hertfiletmedaillons (2 x +/- 160 g) 

Hertgebraad (ontvliesd)( +/- 1 kg) 

Hertensteak (+/-200g) 

Hertstoofvlees (+/- 600 g) 

Everzwijnfilet (ontvliesd+/- 600g of +/-1 kg) 

Everzwijngebraad (ontvliesd +/-750 g) 

Everzwijnstoofvlees ( +/- 600 g) 

Hazenrug verse ontvliesd/stuk (+/-500g) 

Hazenrug Argentijnse ontdooid + ontvliesd 

Hazenfilet verse (1 rug = 2 filets) 

Hazenfilet Argentijnse ontdooid + ontvliesd 

 

€14,95/kg 

€28,50/kg 

€28,50/kg 

€28,50/kg 

€24,50/kg 

€28,50/kg 

€2,15/st 

€4,40/st 

€38,50/kg 

€19,95/kg 

€132,00/kg 

€12,00/st 

€8,80/st 

 

 

€6,00/liter 

€5,50/liter 

€6,00/liter 

€6,00/liter 

 

 

Zelf te bereiden 
 

Kalkoen gevuld (hele ontbeende kalkoen, 

gevuld met gehakt,  ajuin, cognac, truffelsap  

en champignons, +/- 3kg) 

Kalkoenrollade (+/- 1kg) 

Kalkoenfilet (+/- 800g/1kg) 

Opgevulde kalkoenrollade (+/- 1kg) 

Parelhoenfilet (+/-250 g) 

Franse eendenfilet 

Hoevekip 

Kwartel (+/- 160 g) 

Gevulde kwartel (gehakt, rozijnen)(+/-160g)  

Jonge Franse duiven (+/- 350 / 450 g) 

 

 

 

Bereide gerechten 
 

Gebakken kalkoenrollade 

Gebakken opgevulde kalkoenrollade 

Gebakken fazantfilet 

Gebakken hertgebraad met wildpepersaus 

Gebakken parelhoenfilet 

Gebakken opgevulde kwartel 

Vidé, koninginnenhapje, bereid 

Bereid kalkoenstoofvlees 

Bereid hertstoofvlees 

Bereid everzwijnstoofvlees 

Stoofpotje van fazant 

 

Sauzen 

 
Champignonroomsaus 

Peperroomsaus 

Sinaasappelsaus 

Druivensaus 

Grand veneursaus 

Wildsaus 

Wild-peperroomsaus 

Honing-mosterdsaus 

Archiducsaus  

 

 

 

 

€14,50/st 

€29,50/kg 

€59,50/kg 

€60,50/kg 

€35,00/kg 

€38,00/kg 

€19,95/kg 

€48,00/kg 

€38,50/kg 

€23,50/kg 

€34,00/st 

€33,50/kg 

€35,00/rug 

€47,50/kg 

 

€26,50/kg 

 

 

€19,75/kg 

€17,75/kg 

€19,75/kg 

€34,60/kg 

€34,50/kg 

€13,60/kg 

€19,75/kg 

€6,50/st 

€35,50/kg 

 

 

Bijgerechten 
 

Verse aardappelkroketten per 10 stuks 

Steppegras DV zak 1.5kg 

Aardappelgratin (verpakt per 500g) 

Aardappelpuree (per portie 180g) 

Knolselderpuree (per portie 180g) 

Pastinaakpuree (per portie 180g) 

Gegaarde hele appeltjes (niet gevuld) 

Veenbessenconfituur 

Ajuinconfituur wit/ rood 

Spruitjes met spek 

Gebakken witloof 

Boontjes met spek 

Erwten en wortelen 

 

Exclusieve kerstdesserten (gelimiteerd aantal) 

 
Duo van cassis en melkchocolade  

met hazelnootcremeux, panna cotta van vanille en 

meringue 

 

Panna cotta van chocolade  

met quenelle exotique, ganache  

van chocolade en hazelnootcremeux 

 

Desserten 
 

Karamelpeer met praliné 

 

Autumn cube  

met witte chocolade, pure chocolade en hazelnoot 

 

Flan de luxe met boterdeeg, slagroom en 

bresiliennenootjes 

 

Trio van chocomousse 

 

Tiramisu krokant 

 

Bokaal chocolade-caramel 

 

Bokaal Yuzu 

Mandarijn, witte chocolade, witte brownie 

 

 

 

 

 

 

 

€29,50/kg 

€29,50/kg 

€41,50/kg 

€39,50/kg 

€46,00/kg 

€7.20/st 

€15,50/kg 

€16,75/kg 

€23,95/kg 

€27,50/kg 

€24,25/kg 

 

€0,30/st 

€7,95/zak 

€10,95/kg 

€8,50/kg 

€9,50/kg 

€9,50/kg 

€1,15/st 

€19,50/kg 

€16,75/kg 

€8,95/kg 

€0,95/st 

€1,20/st 

€8,95/kg 

 

€11,85/kg 

€15,95/kg 

€21,50/kg 

€18,50/kg 

€20,50/kg 

€20,50/kg 

€19,50/kg 

€16,25/kg 

€14,50/kg 

 

 

7.90€/st 

 

 

 

7.60€/st 

 

 

 

 

€7,50/st 

 

€6,80/st 

 

 

€6,80/st 

 

 

€7,20/st 

 

€5,80/st 

 

€7,20/st 

 

€7,20/st 


