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Wij werken graag op maat van onze klanten en 
steeds met verse producten van de hoogste kwaliteit,
daarom vragen wij om een besteltermijn van 3 dagen te respecteren, 
bestellingen voor kerst geeft u uiterlijk 21/12 door 
en voor oudejaar respectievelijk tegen 28/12.

Bestellen kan via volgende manieren : 

-Bestelformulier bij deze folder ingevuld af te geven in de winkel
-Bestelformulier online te bezorgen via onze mailbox : info@ardenia.be 

een printvriendelijke versie van het bestelformulier kan u vinden op onze site, of u haalt gewoon ééntje af in de winkel

Voor eventuele thuisleveringen vragen wij om steeds telefonisch contact op te nemen.
U bent tevens welkom voor extra advies zowel via telefoon 0488 25 28 32
als via het webformulier op www.ardenia.be .

Bij de afhaling komt u op het afgesproken tijdstip naar de winkel 
en u brengt uw bestelnummer mee dat u krijgt bij het indienen van uw bestelling, 
u kan bij afhaling nog zaken toevoegen op het moment zelf.

Net zoals u gewend was bij Jean -Pierre
staan dit jaar Jan en Erji klaar om u te adviseren
met het organiseren van uw feestmaaltijd(en)!

Expirimenteert u zelf graag in de keuken 
of hebt u liever een gerecht dat wij voor u 
reeds voorbereiden, gezellig samen met 
de dichte familie of een écht groot feest 
met toeters en bellen, bij Ardenia 
ontzorgen we u en staan we u 
met raad en daad bij!

 
Jan en Erji wensen u in elk geval
smakelijke én betoverende feestdagen!

Bestellen en Afhalen :

V.U. JAn Goossens 
Slagerij Ardenia - schoolstraat 2-9140 Temse 
0488 25 28 32



Openingsuren  :

Maandag  19/12 Gesloten
Dinsdag  20/12 Gesloten
Woensdag 21/12 08u-18u 
Donderdag 22/12 08u-18u 
vrijdag 23/12 08u-18u 
zaterdag 24/12 07u30-16u
Zondag  25/12 07u30-13u30

Maandag  26/12 Gesloten
Dinsdag  27/12 Gesloten
Woensdag 28/12 08u-18u 
Donderdag 29/12 08u-18u 
vrijdag 30/12 08u-18u 
zaterdag 31/12 07u30-16u
Zondag  01/12 07u30-13u30

VAn 02/01 tot 05/01 zal de zaak gesloten 
zijn wegens inventaris, vanaf vrijdag 06/01 zijn we terug tot uw dienst

Bons en Cadeaus: :

Bent u Op zoek naar een origineel cadeau?

Kies een cadeaubon van Slagerij ardenia of neem één van onze rijkgevulde 
geschenkmanden mee vanuit onze winkel.

Wil u zelf een geschenkmand samenstellen naar uw eigen wens, bestel deze dan in onze winkel en u krijgt er
gratis ons deskundig advies bij !



Koude hapjes:

Assortiment apperitiefhapjes , per persoon €16.00

 *Hammousse 
 *garnaalcoctail mini
 *forelmousse
 *gerookte zalm met geitenkaas, honing en walnoten

Apperobordje met fijne vleeswaren, appelkappers, peppadews, olijven en grissini, voor 2 personen €16.50

of maak uw selectie tappa's in onze winkel.

Warme hapjes:
Mini worstenbroodje per 12 st. €12.00
Mini pizza's per 12 st. €15.60
zakouski met ham en kaas per 12 st. €16.80
zakouski met grijze garnalen per 12 st. €16.80
zakouski met kip en champions per 12 st. €16.80

assortiment warme hapjes per 12 st. €14.80

gefrituurde hapjes:

Mini garnaalkroket per 12 st. €12.00
Mini vleeskroket per 12 st. €12.00
mini kaaskroket per 12 st. €12.00
scampi fritti per 12 st. €12.00

assortiment gefrituurde hapjes per 12 st. €12.00

** Serveer uw hapjes met onze begeleidende Ardenia paprikasaus €9.80/l **

Cocktailtip mét of zonder alcohol

Vul een tumblerglas met een grote ijsblok, voeg The
Mocktail Club “Grapefruit & Vanilla (alcoholvrij) toe.
Garneer met een bloemetje en of roze peperkorrels. 

 
wil je wél alcohol leng de drank dan aan met een droge

cava. 
 
 
 

verkrijgbaar bij Ardenia €13.20/l in 2 soorten
*** genieten maar ! ***



Koude Voorgerechten:

Rundscarpaccio met rucolla, pijnboompitten en Parmezaanse kaasschilfers €13.90
Halve kreeft 'Belle Vue' (+/- 200 à 250 gr) met sla, ei en tomaat, mayonaise en cocktailsaus €26.50
Trio van wildpaté met confi's €14.80
Vitello tonnato : rosé gebakken kalfsvlees met tonijnsaus, appelkappers en Parmezaanse kaas €14.80
Gerookte zalm klassiek met ui, peterselie en citroen €15.30
Oesters 'Fines De claire' per 6 st €15.50
Oesters 'Gillardeau' per 6 st €20.40

Warme Voorgerechten:
Scampi (6st) in een romige tomatensaus €15.30
Breydelkroket met ham (2st) €6.20
Huisbereide kaaskroket (2st) €5.90
Huisbereide garnaalkroket (2st) €6.60
halve Kreeft (+/- 200 à 250 gr) 'à la nage' €29.80

Soepen (1 liter):

Tomatensoep met balletjes €6.00
Pompoensoep met paprika €6.50
wildbouillon met snippers fazant €11.20
Kreeftenbisque €14.90
Witloofsoep met gerookte eend €7.00

Vraag naar onze hotelbroodjes uit de diepvries om zelf af te bakken per 6 st. €3.50

hoofdgerechten :

Fazant 'Brabanconne' met fijne wildsaus en Belgisch witloof €17.50
Vol au vent van hoevekip (+/- 500g) €10.20
Hindestoofpot met roomsaus (+/-500g) €16.15
Wildragout (+/-500g) €15.60
Konijnenbil met pruimen (st) €6.50
Vispan 'prestige' (+/- 500 gr) €16.50
Hele kreeft 'à la nage' (+/-500gr) €42.00



Verwarm de oven voor op 160°c. Vet de kalkoen in met olijfolie en smaak af met peper en zout. leg
een paar klontjes boter bovenop de kalkoen en plaats in de oven. een kalkoen van 3 kg moet 2 uur
in de oven. Per extra halve kilo voeg je 30 minuten gaartijd bij. (kalkoen van 4 kg is dan 3 uur)
Bedruip de kalkoen regelmatig tijdens het gaar proces gebruik hiervoor de braadsappen. 

De Kampioen van de gevulde kerstkalkoen:
Gevulde babykalkoen  (6-8 personen)
Gevuld met de bekende Ardenia vulling met truffel

gevulde kalkoen (8-10 personen)
gevuld met de bekende ardenia vulling met truffel

Gevulde kalkoenrollade (2-3 personen)
gevuld met de bekende Ardenia vulling met truffel

Ardenia Tip 

serveer uw kalkoen met halve perzikken op siroop  die u samen met de kalkoen het laatste half uur van de
bereiding opwarmt in de braadslede en serveert met veenbessensaus.  perzik op siroop €4.50/St

presenteer de kalkoen op een mooie schotel 
en maak van het aansnijden een speciaal familiemoment!

serveren met kroketjes, groenten garnituur en truffelsaus, 
allemaal verkrijgbaar bij uw favoriete slager !

 

Winter Bbq
BBQ-pakket per 2 personen

Entrecote (300g)
rundsburger (2st)

Gevogeltesaté (2st)
Gemarineerd varkenshaasje

(300gr)
Papillot van wintergroenten

 
€23.00 per persoon

(steeds per 2 personen)

€22.80 
per persoon



Fondueschotel €17.00 p.p.
Rund, varken, kip, kalf, gehaktballetje, spekrolletje, worstje, zwarte en witte pens

Gourmet €17.00 p.p.
Rundstournedos, buikspek, varkenshaasje,mini-burger,gevogeltesaté,kalfsvinkje,worstje,zwarte en witte pens

Wildgrill €21.90 p.p.
Fazantfilet, hertenhaasje, haasfilet, everzwijnfilet, reefilet, mini everzwijnburger, wildworstje en wilde paddestoelen

Assortiment sausjes €2.00 p.p.
5 koude sausjes volgens aanbod

assortiment side dishes koud €8.50 p.P.
tomaat/komkommersalade, koolsalade, bulgursalade, bonensalade, italiaanse salade met rucolla en pijnboompitten



Ardenia uw poelierVers wild &Gevogelte

vederwild

klein wild

Groot wild
Patrijs roodpoot €9.50/st
Patrijs grijspoot €32/st
fazant hen €18.90/st
fazant haan €19.90/st
fazant filet €34.40/kg
Grouse €26.50/st
wilde eend €13.50/st
Bosduif €11.20/st

Wild konijn €16.95/st
hazenrugmet been €39/kg
hazenrugfilet €64/kg
polderhaas Dagprijs

Reefilet €86/kg
Reerug met been €77.30/kg
hertenfilet rug €64.85/kg
hertenhaasje €62.30/kg
hertenragout vers €28.60/kg
everzwijnfilet €37/KG
everzwijnragout vers €26.30/kg

Everzwijnburger €4.4/st
Everzwijn braadworst €27.55/kg

Gevogelte
Belle Flamandekip €7.85/kg
Hoevekip €15.80/kg
Zwartpootkip €14.30/kg
bressekip dagprijs
Mechelse koekoek €25.35/kg
parelhoen €14.95/kg
parelhoenfilet €33.40/kg
kwartel €3.75/st
Anjou- duif €36.50/kg
Piepkuiken €13.80/kg

Konijn
konijn geheel €16.60/kg
Konijnenbil  €28.50/kg
rollade van konijn €40.60/kg

***Uw wildspecialist, Ardenia, staat u met raad en daad bij en voorziet tevens
alle nodige garnituren en cullinaire hulpmiddelen ***

Aanbod volgens marktaanvoer, prijzen onderheving aan het aanbod



Runds-& kalfsvlees
Rundsvlees : Kalfsvlees : 
Filet Pure €53.50/kg
ChateauBriand €39.35/kg
Tournedos €29.95/kg
Rosbief €25.80/kg
Entrecote €32.65/kg
Cote à l' os €35.40/kg
Ierse Zesrib €45.50/kg
Americain Puur €16.95/kg
Runds/varkengehakt €11.75/Kg
Rundstong €15.35/kg

Kalfsfilet €49.90/kg
Kalfsgebraad €36/kg
kalfs/varkengehakt €13.95/kg
kalfstong €24.80/kg
kalfszwezeriken €58.50/kg

als het ietsje meer mag zijn  : 

Truffelpasta €7.45/ST
verse truffel Dagprijs

ganzenlever vers Dagprijs
ganzenlever terinne €125/kg

Royal Belgian Caviar "Platinum" Dagprijs
Royal belgian Caviar "Osietra" Dagprijs

"Chatka" Kingkrab in blik €55/St



Bijgerechten:
Peertjes in siroop (4st) €4.75
Appeltje met veenbessen (4st) €11
gekookt witloof (3st) €5.30
gestoofde spruitjes (300gr) €3.85
Rode kool met appeltjes (300gr) €3.95
duo wortel (300gr) €3.50

sausen:

Béarnaisesaus (210ml) €3.50
Champignonroomsaus (210ml) €3.50
peperroomsaus (210ml) €3.50
Fine Champagnesaus (500ml) €10.40
Grand veneursaus (wild) (500ml) €10.40
truffelsaus (500ml) €12.40
Veenbessensaus (500ml) €9.98
huisbereide wildfonds Diepvries €7.50

Aardappelgerechten:
Aardappelkroketten (10st) €3.50
Amandelkroketten (20 st) €10.80
Duchesseaardappel (4st) €4.80
Duchesseaardappel met truffel (4st) €6.40
Gratin dauphinois (500gr) €7.73
Knolselderpuree (500gr) €5.10
Savooipuree (500gr) €5.10

kazen:
Kaasschotel (5 soorten), per persoon  €17.50
Kaasschotel (7 soorten), per persoon  €24.50

Assortiment, zorgvuldig gekozen en afgewerkt met
gedroogde en verse vruchten, noten en chutney


