
Wij, Tom en Rosalie, openen met veel goesting in april 

2022 ons Vleesatelier Van Tricht & Roest. Deze nieuwe 

slagerij staat voor ambacht, passie en kwaliteit. 

Naast vlees kan u bij ons ook terecht voor een ruim 

aanbod aan traiteurgerechten, geaffineerde kazen, 

door ons geselecteerde wijnen, alsook groenten en 
fruit rechtstreeks van de vroegmarkt.

Ons atelier zal dagelijks op volle toeren draaien om u 

ambachtelijke en kwaliteitsvolle producten aan te 

bieden. 

Wij heten u dan ook van harte welkom en wensen u 

een gezellige zomer toe! 

Tom & Rosalie

Bredabaan 786, 2930 Brasschaat

+32 3 663 29 43 - info@vleesatelier.com

www.vleesatelier.com

Zomerfolder 
2022

openingsuren

DOWNLOAD ONZE APP
EN bEstEL ONLiNE

geen goesting om aan te schuiven ?

geZellig tafelen, 
ook bij slechter weer

Dinsdag tot vrijdag 

Zaterdag

Zondag

Maandag 

fondue    €11/pp
Rund, kip, varken, kruidenballetjes,  

spekrolletjes & koude sauzen

gourmet    €12/pp
Biefstukje, hamburger, cordon bleu,  

kalfskebab, pitavlees, chipolata, kalkoenlapje  

& koude sauzen

fijnproeversgourmet €14/pp
Ribeye van de chef, holsteinburger,  

poulet de Paris, eendenfilet, pata negrakroontje,  

lamsfilet & koude sauzen

Uiteraard bent u ook steeds welkom in onze 

winkel om u te laten inspireren door onze toog.

08u00 - 18u00

08u00 - 17u00

08u00 - 12u30

Gesloten 



bbQ pakketten

bbQ ‘klassiek’   €10,50/pp
BBQ-worst, traaggegaard buikspek, gekruide steak, 

hamburger, voorgegaarde drumstick

bbQ ‘tom’s keuZe’   €14/pp
Scampi-brochette, pittige BBQ-worst,  

traaggegaard buikspek, ribeye van de chef

bbQ ‘rosie’s keuZe’   €14/pp
Gemarineerde zalm, lamskoteletje,  

poulet de Paris, sjalottenspek 

bbQ ‘kids’    €5,50/pp
Kippenlolly, BBQ-worst, mini-hamburger

bbQ ‘vis’ * €18,50/pp
Scampibrochette, gemarineerde zalm met gerookt 

spek, kabeljouwpapillot, coquillebrochette

pakket groenten en sauZen  €9/pp
Provençaalse aardappelen of klassieke 

aardappelsalade, parelcouscous, gegrilde groenten, 

pastasalade, komkommersalade, tomaten met 

vinaigrette

Inclusief warme sauzen:  
Bearnaise, champignon- en peperroomsaus

Inclusief koude sauzen:  
Cocktail, look, tartaar en mayonaise 

*Minimum 4 personen en minimum 3 dagen op voorhand te bestellen

grillmenu*  €28/pp
Glaasje handgesneden tartaar

Lepeltje met gerookte zalm

Brochetje parma met meloen

Zalmpapillot

Côte a l’os Wit-Blauw

Groentjes en sauzen** 

Frans brood

Frisse fruitsalade

chillmenu*  €28/pp
Zomerse tapasschotel om te delen 

Gekruide camembert om te dippen

Assortiment appetizers:

porchetta, kippenapero, traagge-

gaard spek, mini-holsteinburger, 

lamskotelet, mini-scampisaté, 

sparerib, Italiaans mini-worstje

Groentjes en sauzen**

Frans brood

Marshmallows met petit-beurre

grill & chill menu
vOOr OP DE bbq Of Ofyr

*Minimum vanaf 5 personen   **Zie pakket groenten & sauzen

Apero

Apero

Voorgerecht

Dessert

Dessert

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Deze pakketten en menu’s zijn voorbeelden.  

Alles is bespreekbaar. Kom gerust langs in de 

winkel, wij maken graag tijd voor u vrij! 

Wenst u graag een BBQ-bakker?  
Dit kan aan €34 per uur, voor minstens 3 uren.  

bbQ aanbod

rund
Mals en fluweelzacht vlees van ons Belgisch 

Wit-Blauw (chateaubriand, filet pur, entrecote, côte 

a l’os, onglet,…) Wekelijkse variatie van Europese 

runderrassen (holsteiner, scottona piemontese, 

simmental, normande, angus,…), gemarineerde steak, 

holsteinburger, tournedos-spiesje, wakame-steak

kalf
Kalfskebab, Italiaans gemarineerde  

kalfsentrecote, kalfskoteletten

varken
Gemarineerde saté, gekruide koteletten, 

sjalottenspek, gelakt traaggegaard buikspek, 

voorgegaarde spareribs, porchetta

gevogelte
Poulet de Paris, gemarineerde kipfilet,  

gekruid kalkoenlapje, voorgegaarde  

drumstick, kippenlolly

worsten
BBQ-worst, gerookte BBQ-worst,  

chorizoworst, Duroc worst, merguezworst

lam
Lamsfilet, lamskroon, koteletten  

(natuur of gemarineerd), lamsbrochette, 

lamsschouder (om traag te garen)

vegetarisch
Vegetarische burger, gemengde groentenbrochette, 

halloumi grillkaas, tzay-saté, gevulde portobello met 

kruidenkaas 


