Confortalei 134 - 2100 Deurne - Tel: 03 324 11 19
karel.havermans@klasseslager.be
www.karelhavermans.be

KLASSESLAGER
HAVERMANS MAG ZICH
BESTE CHARCUTERIEMAKER
VAN BELGIE NOEMEN!
Waar fijne smaken en goede
ideeen elkaar ontmoeten!

De slagersfamilie met vestigingen in OudTurnhout, Turnhout, Beerse en Deurne nam
begin oktober 2018 deel aan de internationale
vak wedstrijd Eurobeef .
Zij deden mee in alle categorieën huisbereide
vleeswaren, gaande van charcuterie, salades,
versvleesschotel, bereide en ovenklare
gerechten.

Klasseslager Havermans kwam als grote
winnaar naar huis met de GOUDEN
EUROBEEFTROFEE en meerdere
bekroningen voor beste producten.
Hier zijn we fier op en staan we elke dag
opnieuw garant voor!

Neem een kijkje op www.Havermans.be

APERITIEFHAPJES
KOUDE HAPJES
TAPAS-hapjes op focacciabrood - 8 stuks
€ 15,95 /8 st
Met serranoham, manchegokaas, pancetta, comté kaas
Assortiment mini-glaasjes
€ 11,95 /4 st
Gemarineerde, gerookte zalm met dilleroom,
ratatouille van pepers met pesto en geitenkaas,
guacamole en kabeljauw, groene bonen met
zongedroogde tomaatjes en een crème van Parmezaanse kaas
Duo van mini muffins met boursin

€ 7,95 /6 st

WARME HAPJES
Mini-pizza 
Assortiment warme hapjes

€ 7,95 /6 st

Met verschillende smaken

Mini-worstenbroodjes

Met een vulling van fijn kalfsgehakt

Kipknabbeltjes
Mini-loempia met bijhorend dipsausje
Mini-kaaskroketjes
Mini-garnaalkroketjes

€ 14,95 /12 st


€ 7,95 /6 st
€ 6,95 /10 st
€ 6,95 /10 st
€ 6,95 /10 st
€ 9,95 /10 st

FEESTSOEPEN

KOUDE VOORGERECHTEN

1 pot soep (±1 liter) is voldoende voor 3 borden soep.
Rijkelijk gevulde vissoep - VERS
€ 8,00 /pot

Tartaar van st jacobsvrucht

Feestsoep kippenroomsoep
Agnes sorel



€ 7,00 /pot

Bospaddenstoelensoep
Met Seranoham snippers



Spinazieroomsoep

Met huisgerookte zalmsnippers

Tomatenroomsoep

€ 7,00 /pot


€ 7,00 /pot



€ 4,95 /pot
Onze klassieke tomatensoep gebracht op een feestelijke
wijze met kalfsballetjes, peterselie en een vleugje room

WARME VOORGERECHTEN
Risotto met boschampignons, parelhoenfilet en crumble
van gebakken ajuintjes (inclusief potje) 
€ 11,95 /pers



Een porseleinen potje gevuld met scampi, rijst en een
pittig sausje (kan in micro opgewarmd worden)
(inclusief potje) 
€ 11,95 /pers

Tongrolletjes “hollandaise” 		

3 mooie tongscharrolletjes op een bedje van groentjes,
garnalen, dotje puree
(waarborg € 2,50 /bordje)
€ 11,95 /pers

Klassieke vidée
Vidéevulling met kipfilet, champignons,
kalfsgehaktballetjes in bladerdeeg

Garnaalkroketjes
Kaaskroketjes



€ 12,95 /pers

Noorse visschotel

Met zalm, heilbot, forel, garnalen met bijhorende
garnituur en een heerlijk sausje
(waarborg € 2,50 /bordje)
€ 11,95 /pers

Vitello tonato
Kalfsgebraad afgewerkt met een tonijnsausje, ansjovis,
kappertjes, zongedroogde tomaatjes en rucola
(waarborg € 2,50 /bordje)
€ 9,95 /pers

Noordzeecocktail

Risotto met parelhoenfilet 

Scampipannetje van de chef

Met appel en selderij en afgewerkt
met scampi

€ 3,95 /st
€ 3,95 /st
€ 1,50 /st

Cocktailglas gevuld met sla, tomaat, eitje, reeftencocktail,
grijze garnalen en een zachte cocktailsaus
(inclusief glazen coupe)
€ 8,95 /pers

Kipcocktail

Cocktailglas gevuld met perzik, sla, eitje, malse kipfilet en
een zachte cocktailsaus
(inclusief glazen coupe)
€ 6,75 /pers

HOOFDGERECHTEN
Eendeborst van de chef

Met een wildsausje op basis van sinaasappel ,daarbij tagliatelle
van wortel,gebakken witloof en een gevulde artisjokbodem met
groentegratin
€ 19,95 /pers

Jagersfilet van de chef

Een mooi stuk varkenshaas, zacht gemarineerd met een
wildmarinade zodat de smaak die van everzwijn overtreft,
overgoten met een wildsausje, een chutney van appeltjes met
veenbessen, witloof en tagliatelle van worteltjes
€ 18,95 /pers

AARDAPPELGARNITUREN
BIJGERECHTEN
Aardappelkroketten

Verkrijgbaar per veelvoud van 10 st

Aardappelpuree
Dotje 2 stuks

Aardappelgratin

Gratintaartjes verpakt /2 

€ 0,35 /st
€ 3,00 /pers
€ 3,90 /pers

Vispannetje van de chef Het fijnste uit de zee!
Zalm-kabeljauw-tongrolletje in een heerlijk roomsausje met
wortel en selder en afgewerkt met grijze garnalen
(waarborg bordje € 2,50 / st)
€ 17,95 /pers
Wildstoofpotje

Stoofpotje van everzwijn met een zoete peper-cognacsaus,
met fijne boontjes en spek, witloof en chutney van appel en
veenbessen
€ 16,95 /pers

Stoofpotje van varkenswangetjes met
“Bonten os bier”
Met een garnituur van fijne boontjes, witloof, gevulde
artisjokbodem met groentegratin 
€ 16,95 /pers

Bij elk gerecht dat u bestelt, krijgt u bij
afhaling een braadwijzer die dient als
geheugensteuntje bij het opwarmen van
een gerecht
Aardappelgarnituur is niet inbegrepen,
maak uw keuze hierboven

EXTRA’S

om uw werk een beetje te verlichten

GEVULDE BABYKALKOEN OP TWEE WIJZEN

Stoofpotje van wintergroentjes
Wortel, boterboontjes, butternut,
blauwe aardappel

Witloof
Boontjes met spek
Tagliatelli van wortel
Artisjokhart

Gevuld met groentegratin 

Chutney van appel
En veenbessen 	

Gevuld appeltje

(voldoende voor 8 à 10 pers)
€ 2,50 /st
€ 1,50 /st
€ 2,50 /st
€ 2,00 /st
€ 2,50 /st
€ 15,95 /kg

Met veenbessen 

€ 2,50 /st

Wijnpeertje 

€ 2,00 /st

Diverse warme sausen 
Verkrijgbaar per 500 gr.

vanaf € 15,00 /kg

Champignonsaus - sinaasappelsaus - wildsaus pepersaus

Babykalkoen gevuld met een feestelijke vulling, half
gebracht met chutney van appel en veenbessen, heerlijk
sinaasappelsausje
De andere helft met witloof, tagliatelle van worteltjes, boontjes
met spek en een heerlijk champignonsausje
inclusief 50 aardappelkroketten
Deze babykalkoen wordt geleverd op 4 schotels en dient enkel
nog opgewarmd te worden
€ 109,00 /st
We bieden ook de mogelijkheid om een halve kalkoen te nemen
maar dan moet u de keuze maken tussen groenten of fruit
(voor 4 personen)
inclusief 30 aardappelkroketten 		

€ 59,00 /st

VERSE GEVULDE BABYKALKOEN
Ovenklaar (voldoende voor 8 à 10 pers)

Met een heerlijk magere vulling van kalkoenfilet, verrijkt met
fijne kruiden en groentemix welke dit product al jaren tot één
van onze feesttoppers maakt. Deze babykalkoen wordt door ons
ovenklaar geleverd
U hoeft hem enkel gedurende ongeveer 3 uur in een oven van
120 graden te plaatsen
€ 56,00 /st

Optie: gebraden en versneden

supplement + € 15

KOUDE BUFFETTEN
FEESTELIJK KLASSEBUFFET

VANAF 4 PERSONEN VERKRIJGBAAR

 € 26,95 /pers
-- Noordzeecocktail
-- Huisgerookte zalm van de chef
-- Carpaccio van Filet d’Anvers
-- Gevuld eitje met krabsalade
-- Hamrolletje met asperges
-- Seranoham met meloen
-- Vitello tonate
-- Kip carpaccio
-- 		Sauzen
-- Koud groentebuffet, bestaande uit: slamix, bloemkool-broccoli salade, pastasalade, Luikse salade met
aardappelen en boontjes, taboulé

Dit buffet kan perfect
aangevuld worden met de
visschotels hiernaast of voor
grotere groepen uitgebreid
worden met een warm buffet.

Zalmschotel “Belle vue”
Geschikt voor 4 à 6 personen
€ 99,95 /schotel
Met gekookte zalm, gevulde tomaat met grijze garnalen,
gevuld eitje met krabsalade, gevulde perzik met tonijn en
heerlijke sausjes

Gerookt visserspallet	
€ 17,95 /pers
Met gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte forel,
gevulde tomaat met grijze garnalen, bijhorende garnituur
en heerlijke sausjes

Wanneer je bijvoorbeeld graag het feestbuffet
combineert met vis en met 14 personen bent bestel je
voor 6 personen klassebuffet, voor 4 personen gerookt
visserspallet en 1 zalmschotel belle vue.
OF
Je bent met 10 personen dan bestel je voor 6 personen
het klassebuffet en 1 zalmschotel belle vue.
OF
Je bent met 10 personen dan bestel je voor 6 personen het
klassebuffet en voor 4 personen het gerookt visserspallet.

MINI-SANDWICHES

PIZZA PARTY

Klassiek beleg = klassieke sandwiches
Los aantal sandwiches in een mand 
€ 1,40 /sandwich

(waarborg mand € 5)

Vanaf 6 personen

€ 13,95 /pers

Stel zelf je eigen pizza samen aan tafel uit
een ruime keuze van verse ingrediënten:

Krabsalade, kip curry, preparé, kaas, gekookte ham.

Pizzabodems

Luxe beleg = gevarieerd assortiment

Tomatensaus

Wit - bruin - vierkant - rond - sesam…
Mand 28 stuks
€ 45,00
Brie met honing en rucola, carpaccio preparé, gerookte
zalmsalade, garnaalsalade, varkensgebraad met 4
seizoenssalade, beenham met seldersalade, paté
(seizoen) met confi, ...

Bolognaisesaus
Assortiment groenten
Vlees / Vis / Kaas
BESTEL TIJDIG!!
Een echte aanrader voor jong en oud!
Huur toestel/6 pers. € 10,00

CHARCUTERIESCHOTEL

Waarborg toestel € 30,00

Diverse soorten charcuterie en 3 salades mooi
afgegarneerd met bijhorende garnituren (meloen,
asperges, kersttomaatjes, fruit....enz.) 
€ 9,95 /pers



€ 13,95 /pers
6 Verschillende burgertjes

KAASSCHOTELS

Broodjes

(minimum 6 personen)

Assortiment Franse kazen met garnituur
met bijhorende garnituur (witte en blauwe druiven,
gedroogde vijgen, abrikozen, noten....enz.)

Hoofdschotel (250 g) 
Dessertschotel (150 g)

HAMBURGER PARTY

€ 12,95 /pers
€ 8,95 /pers

Groentegarnituur
Sausjes

Huur grill klein € 5,00
Huur grill groot € 10,00

GOURMET/STEENGRILL
“EXCLUSIEF”

€ 12,95 /pers
Assortiment van 7 verschillende soorten vlees
verpakt per persoon
-- Malse rundstournedos met kruidenboter
-- Pata negra-mignonette
-- Kiphaasjesspies
-- Entre-côteburgertje
-- Mini-slavinkje
-- Kalkoenfilet
-- Mini- worstje

Junior grill met surprise
€ 6,95 /kind
Bestaat uit: kipfilet, mini-slavinkje, mini-worstje
en een hamburgertje

TEPAN YAKI “EXCLUSIEF”
(Japanse grill) vanaf 4 pers.
€ 19,95 /pers
Dit assortiment bestaat uit 2 gegarneerde schotels:
1x vis en 1x vlees
-- Eendenfilet
-- Rundstournedos
-- Lamsfilet
-- Japans varkenshaasje
-- Sint-jacobsvruchten
-- Kabeljauwhaasje
-- Scampibrochetje
-- Zalmspiesje met Seranoham

WILDFESTIJN
VOOR OP DE BAKPLAAT
Bestaande uit 6 soorten: ± 350 g /pers

€ 19,95 /pers

-- Parelhoenfilet
-- Hertenkalffilet
-- Everzwijnfilet
-- Eendeborstfilet
-- Pata negrafilet
-- Wildburger

WILDFESTIJN ALL-IN

€ 36,95 /pers
Bovenstaand assortiment aangevuld met een passend
assortiment groentjes die eventueel ook op de bakplaat
kunnen opgewarmd worden bestaande uit:
-- Boschampignons
-- Boontjes met spek
-- Wortelen
-- Witloof
-- Gratintaartje (opwarmen in de oven)
-- 2 Warme wildsausjes
-- Klassedessert Limited edition (zie desserts)

DEGUSTATIE FONDUE ALL-IN

DEGUSTATIE FONDUE
Verpakt per persoon
Bestaande uit: ± 400 g /pers

€ 12,95 /pers

-- Extra malse rundsvleesblokjes
-- Kalkoenfiletblokjes
-- Mini-slavinkjes
-- Varkenshaasje
-- Drie verschillende smaken fondue-balletjes
-- Mini-worstjes
-- Mini-loempia

Aangepast kinderassortiment
met surprise	

Huur elektrisch fonduetoestel 
Fondue-olie 
Huur steengrilltoestel 
Huur Tepan Yaki toestel
Groot
Klein


€ 22,95 /pers
-- Degustatie Fondue
-- Koude groenten exclusief
-- Koude sausen assortiment
-- Dessert naar keuze tiramisu, chocolade mousse, rijstpap

€ 6,95 /kind

€ 10 /weekend
€ 8,57 /fles
€ 10 /weekend
€ 10 /weekend
€ 5 /weekend

KOUDE GROENTEN “KLASSIEK”


€ 5,95 /pers
Voor bij uw fondue, gourmet en Tepan yaki, bestaande
uit: aardappelsalade, boontjes, ijsbergsla, tomaat,
geraspte wortelen, komkommer, bloemkool en radijsjes

KOUDE GROENTEN “EXCLUSIEF”

€ 6,95 /pers
Voor bij uw fondue, gourmet en Tepan yaki, bestaande
uit: gevulde tomaatjes met ei in vinaigrette, sla mix,
bloemkool-broccoli sla, pastasalade, vier-seizoenensalade,
Luikse salade met aardappelen en boontjes, taboulé

VOOR ONZE HOBBYKOKS
Voor onze hobbykoks hebben wij ook
heel wat aan te bieden:
Wat dacht je van een heerlijke
rosbief - gebraad - konijn - wild en
gevogelte?
Heeft u vragen?
Wij zijn er voor een advies

KOUDE SAUZEN
Cocktail - curry - look - tartaar

€ 1,30 /potje 150 g

Al onze creaties worden op waardevolle schotels
gepresenteerd, waardoor wij genoodzaakt zijn
een waarborg te vragen van:
€ 10 per inox schotel, Japans bord, zwarte leisteen
€ 10 voor een houten kaasplank
€ 5 voor een mand
€ 2,50 per porseleinen bord
De gebruikte schotels en toestellen dienen, uiterlijk
vrijdag 27 december en donderdag 9 januari, worden
teruggebracht of anders afgesproken.!

DESSERTS
Klassedessert LIMITED EDITION 
€ 8,90 /pers
Mooi gepresenteerd op een bordje.
Een bodem van joconde biscuit met quenelles van
frambozenbavarois, pannacotta, Franse macaron,
sponge-cake, fruit en een pipetje van frambozencoulis
Mini-dessert glaasjes (4 stuks) 
€ 7,95 /pers
Chocolade-passievruchten en mango-appel met karamel
en crème brulée met framboise
Rijstpap
Tiramisu
Chocolademousse

€ 2,00 /pers
€ 2,25 /pers
€ 2,00 /pers

Ook ideaal om cadeau te geven:
BONTEN OS 75 CL 
€ 6,95 /st
BONTEN OS MAGNUM 
€ 15,95 /st

(geschenkverpakking + € 1)

Mini Spaans gedroogd hammetje
(1 kg) in klem en mes

€ 29,00 /st

Voor een uitgebreider assortiment
verwijzen we u graag naar onze webschop
waar je een breder assortiment ijs en
biscuittaarten kan terug vinden

Voor een vlotte werking en om misverstanden te voorkomen, nemen wij tijdens de feestdagen geen telefonische bestellingen aan.
U kan bestellen door een bestelling te plaatsen in de winkel of via mail karel.havermans@klasseslager.be
Ontdek onze website en bestel via de webshop, het bespaart u en ons veel tijd.
U kan uw bestellingen 7/7 en 24/24h afhalen in onze gekoelde versbox, meer info op onze site www.karelhavermans.be

Uiterste besteldatum!
Voor Kerstmis: woensdag 18 december
Voor Nieuwjaar: donderdag 26 december
Na deze data, worden er GEEN wijzigingen en bestellingen meer aanvaard.
Dit om misverstanden te voorkomen.

Let op: aangepaste openingstijden in de feestperiode
Vermijd lange wachttijden en
bestel online op onze speciale
webshop voor de feestdagen.
Afhalen van deze bestellingen
is voorzien in een apart voorziene ruimte.
Bestellingen die voor
15 december online geplaatst
worden vanaf een bedrag van
100€ exclusief borgen ontvangen als beloning een flesje
bubbels of bonte oss tripel
naar keuze.

Maandag 23 december open van 8.00h tot 12.30h
Dinsdag 24 december open van 8.00h tot 12.30h
afhalen bestellingen mogelijk tot 15.00h
Woensdag 25 december enkel afhalen bestellingen tussen 11.00h en 12.00h
Donderdag 26 december open van 8.00h tot 12.30h en van 13.30h tot 18.00h
Vrijdag 27 december open van 8.00h tot 12.30h en van 13.30h tot 18.00h
Zaterdag 28 december open van 8.00h tot 12.30h
zondag 29 december gesloten
Maandag 30 december open van 8.00h tot 12.30h
Dinsdag 31 december open van 8.00h tot 12.30h
afhalen bestellingen mogelijk tot 15.00h
opgelet de winkel is gesloten vanaf 1/01/2020 tot 5/01/2020
om onze batterijen terug op te laden .
Maandag 6 januari zijn we weer tot uw dienst!
Prijzen dd 01/11/2019 wijzigingen voorbehouden
12_2019_500

