
Kerst – Eindejaarsmenu

Kindermenu

Wildmenu

Teppanyaki

Warme aperitiefhapjes (3st)
❧

Tomatensoep
OF

Aspergesoep van het huis
❧

Gevogeltefilet op Bourgondische wijze
OF

Vispannetje van het huis
❧

Kalkoenfilet, al dan niet opgevuld, appel met veenbessensaus
gegarneerd met verse groenten en kroketten

OF
Varkenshaasje, al dan niet opgevuld, op Ardeense wijze

gegarneerd met verse groenten en verse kroketten
❧

Dessert v/h huis

Tomatensoep met balletjes
❧

Kippenfilet met appelmousse, verse groenten en kroketten
OF

Balletjes in tomatensaus, puree of kroketten
❧

Chocomousse

Warme aperitiefhapjes (3st)
❧

Gevogelte–crème met moriel
❧

Trio van wildpastei met garnituur en confituur
❧

Eendenborstfilet met groenteweelde en appelsiensaus 
en kroketten

OF
Everzwijnfilet met aangepaste groenten en wildsaus 

en kroketten
❧

Dessert v/h huis

Teppanyaki menu
Verzorgd assortiment van verschillende soorten vlees om te grillen (Yaki)
op een ijzeren plaat (teppan): steak, varkenshaasje, worstje, kip,
lamsvlees, eendenfilet, scampi. Aangevuld met passende groentjes,
aardappeltjes en aangepaste sauzen

Hebt u specifieke wensen om uw gasten te verwennen met een ander
gerecht dan uit onze folder of bent u zelf de chef aan het fornuis en je
hebt andere wensen ? Hiervoor kan u ook steeds bij ons terecht !

€ 33,00 PP.

Gourmet menu
Warme aperitiefhapjes

❧
Biefstuk, varkenssneetje, kippenfilet, cordon bleu, schnitzel, worstje
speciaal, vleeskoekje, mini worstje, hamburger, boomstam, loze vink,

American steak
❧

Gegarneerd met verse groenten en aardappelen
Tomaat, sla, wortelen, witloof, bloemkool, broccoli, boontjes,

komkommer
❧

Pannekoekdeeg “dessert”
❧

Sauzen
€ 17,50 PP.

VIS Gourmet menu
Warme aperitiefhapjes

❧
Scampi brochette , zalm, kabeljauw, coquille, 

voorgegaarde Gamba
Gegarneerd met verse aangepaste groenten 

en Chinese noedels
❧

Aangepaste sauzen
€ 22,50 PP.

Fondue menu
Warme aperitiefhapjes

❧
1ste kwaliteit rundsvlees, kalfsvlees, varkensvlees, kippenvlees
mini vinken, mini worstjes, gespekte pruimen, fondue balletjes

❧
Gegarneerd met verse groenten en pasta

tomaat, sla, witte kool, wortelen, witloof, bloemkool, broccoli,
boontjes, komkommer

❧
Sauzen

€ 17,50 PP.

VEGGIE Gourmet menu
Warme Veggie aperitiefhapjes

❧
Veggie lapje, veggie schnitsel, veggie cordon bleu

2 veggie worstjes, 2 veggie hamburgers, veggie Sate, Berloumi kaas
❧

Gegarneerd met verse groenten en aardappelen
tomaat, sla, wortelen, witloof, bloemkool, broccoli, boontjes,

komkommer
❧

Pannekoekdeeg “dessert”
❧

Sauzen
€ 26,50 PP.

Kindermenu
Fondue: kippenfilet, mini worstjes, balletjes, mini vinkjes

met aangepaste groenten en sausjes

Gourmet: schnitzeltje, kippenfiletje, hamburger,
mini vinkje, mini worstje, chipolata

met aangepaste groenten en sausjes

Chocolademousse

€ 10,00 PP.

€ 10,50 PP.

€ 46,00 PP.

€ 21,50 PP.

Samen met ons deskundig team van medewerkers streven we naar
kwaliteit, vriendelijkheid, versheid, creativiteit,… iedere dag opnieuw.

Heb je ook uren te kort in je dag om alles georganiseerd te krijgen?

Wanneer de boodschappen doen???
Met trots stellen we onze M E A T – T I M E automaat aan jullie voor.
Vanaf nu is je dagelijkse eten maar enkele muisklikken van je verwijderd!
Op eender welk moment van de dag kan je nu
gewoon met de computer je bestelling naar ons
doorsturen en wij zorgen ervoor dat deze klaar
staat.

Bovendien moet je je niet meer haasten:
je komt je bestelling afhalen 
op eender welk uur, 
wanneer het jou het beste past!

– VERSMARKT
investeert voor haar klanten

Bestel je favoriete producten :
via onze webshop www.dversmarkt.be en haal af
> in onze versbox op een moment dat jou het best past (24/7)

OF
> in de winkel (tijdens de openingsuren)

OF
> het wordt aan huis geleverd !

Super Deluxe Gourmet menu
Warme aperitiefhapjes

❧
Scampi “5 st” met bijhorend sausje

❧
Biefstuk, varkenstournedos, kalfstournedos, kippenfilet,

eendenfilet, hertenfilet, everzwijnfilet, fazantenfilet,
worstje speciaal, American steak burger

❧
Gegarneerd met verse groenten en aardappelen

tomaat, sla, wortelen, witloof, bloemkool, broccoli,
boontjes, komkommer

❧
Quatro van hemelse dessert

❧
Sauzen

€ 28,50 PP.

Dinsdag – Woensdag – Donderdag – Vrijdag – Zaterdag

Bestel vóór 18u00 en haal dezelfde dag nog af

Zondag

Bestel vóór 12u00 en haal zondag nog af

Maandag

Bestel maandag vóór 12u00 en haal maandag af.
Je kan de afhaaldatum namelijk zelf aanduiden.

Probeer het en het wordt een gewoonte

Voor de feestdagen
gezellig bij u thuis
en … laat u verwennen !

Meeneemgerechten
Wij leveren aan huis

Heizijdestraat 9
9280 Lebbeke
Tel. 052.35.64.94
info@dversmarkt.be

SLAGERIJ-TRAITEUR

* zolang de voorraad strekt
* voor bestellingen gedaan vóór

aangegeven datum

bij bestelling van min. €55,00

GRATIS* GESCHENK
van het huis

bij bestelling van min. €80,00

EXTRA GESCHENK
GRATIS*

VOOR DE SNELLE BESLISSERS:

GEZELLIG
GENIETEN
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Hoe gaat het er bij ons aan toe de laatste twee weken van het jaar ?

Maandag 21 dec. Gesloten
Dinsdag 22 dec. 08u00-12u30 en 14u00-18u30

Woensdag 23 dec. 08u00-12u30 en 14u00-18u30
Donderdag 24 dec. 08u00-12u30 en 14u00-18u00
U kunt uw bestellingen afhalen vanaf 14u00 tot 18u00
of ze kunnen geleverd worden tussen 10u00 en 18u00

Vrijdag 25 dec. 10u00 tot 12u00
U kunt uw bestellingen afhalen vanaf 10u00 tot 12u00
of ze kunnen geleverd worden tussen 9u00 en 13u00

Zaterdag 26 dec. 09u00 tot 17u00
Zondag 27 dec. 08u00 tot 12u30

Maandag 28 dec. Gesloten (bestellen telefonisch of per mail kan)
Dinsdag 29 dec. 08u00-12u30 en 14u00-18u30

Woensdag 30 dec. 08u00-12u30 en 14u00-18u30
Donderdag 31 dec. 08u00-12u30 en 14u00-18u00

U kunt uw bestellingen afhalen vanaf 14u00 tot 18u00
of ze kunnen geleverd worden tussen 10u00 en 18u00

Vrijdag 1 jan. 10u00 tot 12u00
U kunt uw bestellingen afhalen vanaf 10u00 tot 12u00
of ze kunnen geleverd worden tussen 9u00 en 13u00

Zaterdag 2 jan. 09u00 tot 17u00
Zondag 3 jan. 08u00 tot 12u30

Maandag 4 jan. - dinsdag 5 jan. - woensdag 6 jan. - donderdag 7 jan.
“ GESLOTEN* “

enkel bestellingen via versbox mogelijk, alsook bestellingen / schotels
vooraf besteld, kunnen afgehaald worden zoals overeengekomen.
Bestellen vóór 12.00u en in versbox of geleverd zelfde dag voor 18.00u

Vrijdag 8 jan.- zaterdag 9 jan.- zondag 10 jan. zijn we OPEN
Bestellingen kunnen steeds aan huis geleverd worden *

Alle prijzen verstaan zich afgehaald in de winkel en al onze producten worden
netjes verzorgd afgeleverd! Hierdoor zijn wij genoodzaakt een borg te vragen voor
onze toestellen en schotels. Deze borg ontvangt u uiteraard terug bij het in goede
staat terugbezorgen van de goederen.
* Leveringen aan huis van bestellingen boven 60 euro zijn GRATIS 
in Lebbeke, Buggenhout, Dendermonde, Opwijk, Merchtem
Voor bestellingen onder de 60 euro zal bijdrage worden gevraagd van 8 euro 
in Lebbeke, Buggenhout, Dendermonde, Opwijk, Merchtem
(voor andere leveringen kan je ons steeds contacteren)
Alvast bedank voor uw begrip…

PRAKTISCHE TIPS

DEZE FOLDER IS GELDIG
VAN 24 DEC. 2020 TOT EN MET 31 DEC. 2020

BESTELLEN KAN ENKEL VIA
DE WINKEL, TELEFOON, WEBSHOP EN MAIL

EN U ZAL STEEDS EEN BEVESTIGING ONTVANGEN

Omdat we steeds met verse producten werken moeten volgende datums
gerespecteerd worden voor uw eindejaarsbestellingen, nadien kunnen
er afwijkingen van de samenstelling optreden:
** Bestelingen voor kerstavond en kerstdag moeten binnen zijn

ten laatste op 20 dec.
** Bestellingen voor eindejaarsavond en nieuwjaarsdag moeten binnen zijn

ten laatste op 27 dec.

In onze zaak alsook bij leveringen kan men betalen met 
bancontact, payconiq en maattijdcheques

Koude buffetten - vleesschotels - visschotels

eveneens te verkrijgen vanaf € 14,50 PP.
Enkel te bestellen in de winkel

Gezellig aperitiefhapje vooraf
Specialiteit van het huis eigen bereiding

Aperitiefschaaltje met Heizijdse specialiteiten (topper) € 10,90/st
Aperitiefschaaltje met salami / kaasspecialiteiten € 12,90/st
Waaier van mini-zakouskis * € 0,98/st
Mini pizza * € 1,30/st
Mini worstenbroodjes * € 0,90/st
Mini hamburgers * € 1,70/st
Mini quiches * € 2,40/st
Verse apero bolletjes kaaskroket ** € 2,90/5st
Verse apero bolletjes garnaalkroket ** € 5,50/5st
Verse scampi gepaneerd met verse tartaar (topper) € 3,90/3st
Quatro van feestglazen met eindejaarsvulling € 4,80/4st
Veggie mini zakouskis * € 1,15/st
Veggie assortiment mini brochettes * € 3,90/3st
Veggie apero balletjes */** € 3,60/3st
Veggie apero worstjes * € 3,60/3st
Veggie nuggets ** € 3,60/3st

Uitgebreide LEKKERE VERSE TAPAS in onze toonbank verkrijgbaar.
Tapas schotel mix ( minimum 2 pers ) € 12,50/pers

*Op te warmen in de oven    ** Om te frituren

Hoofdgerechten kant & klaar
Brasvar varkenshaasje met warme saus naar keuze € 14,80/pp.
Brasvar opgevuld varkenshaasje op Ardeense wijze € 14,80/pp.
Brasvar korte Tomahawk met mosterd sausje en groentewaaier € 19,50/pp.
Kalkoenfilet met groentewaaier € 14,80/pp.
Opgevulde kalkoenfilet met groentewaaier € 14,80/pp.
Kalfstournedo op een bedje van witloof € 21,50/pp.
Gebraden lamsrug met groenteweelde € 22,50/pp.
Tournedo van verse zalm op groentebedje € 18,00/pp.
Vispannetje van het huis € 17,50/pp.
Kabeljauwhaasje met garnalen en prei € 18,50/pp.
Eendenborstfilet met groentenweelde en saus € 19,50/pp.
Everzwijnfilet met aangepaste groenten en saus € 21,50/pp.
Hertenbiefstuk met aangepaste groenten en saus € 25,50/pp.
Hertenstoofpotje op Ardeense wijze € 20,50/pp.
Fazant filet met aangepaste groenten en saus € 21,50/pp.
Veggie filet op Bourgondische wijze € 20,50/pp.
Veggie groenten burger met verse groentjes en gratin aardappelen € 15,50/pp.
Veggie brochette “2stuks” met groenten ratatouille en gratin aardappelen € 19,50/pp.

ALLE HOOFDGERECHTEN WORDEN VOORZIEN VAN AANGEPASTE VERSE
GROENTEN, SAUS EN AARDAPPELGARNITUUR.

Verse kroketten (5 stuks per persoon in hoofdgerecht)

Warme sauzen
Ook apart verkrijgbaar per liter € 9.80/liter
Champignonsaus, pepersaus, Bourgondische saus, Béarnaise, Veenbessensaus,
Portosaus, Choron, …

Charcuterie- en kaasschotels
Diverse fijne vleeswaren met aangepaste garnituurtjes € 12,50/pp.
Diverse fijne patésoorten met aangepaste konfijt € 12,50/pp.
Tapas plank Deluxe (min. 4 pers.) rijkelijk belegd met Heizijdse 

specialiteiten & speciale kazen en verfijnde tapas € 15,80/pp.
Korf van belegde mini sandwich / broodjes met groentegarnituur 

(3st/pp.) € 3,30/pp.

Kaasschotels
Kaasschotel Deluxe, klasse kazen met garnituur € 19,00/pp.
Kaasschotel v/h huis (ca 250gr) met fruit garnituur € 16,50/pp.
Kaasschotel v/h huis als hoofdgerecht (ca 250gr) € 15,00/pp.
Kaasschotel met standaard kazen als hoofdgerecht (ca 250gr) € 13,50/pp.
Kaasschotel als dessert (ca 150gr) € 11,50/pp.
Assortiment speciale broodjes perfect passend bij kaas (5 st) € 5,50/5st
Heerlijke raclette kaas verkrijgbaar (toestellen verkrijgbaar)
Raclette schotel (min. 2 pers.) € 23,50/pp.
Speciale broodjes te verkrijgen voor kaasschotels met noten, geconfijt fruit, …

Aardappelbereiding
Verse kroketten € 0,30/st
Verse hazelnootkroketten of amandelkroketten € 0,50/st
Krokines “ kroketten in peer vorm” met veenbessen € 0,90/st
Aardappelgratin € 3,60/pp.
Aardappelpuree (natuur, wortel, savooi, pastinaak, spinazie, enz. ...) € 3,50/pp.

Verse groenten
Witloof, boontjes, wortelen

Zijn voorzien in het hoofdgerecht en kunnen aangepast worden volgens gerecht.

Overheerlijke desserts
Chocolademousse of tiramisu of panna cotta of rijstpap € 2,35/st
Caramel salé - Trifle met krieken € 2,50/st
Pallet van mini gebakjes € 5,20/pp.
Quatro van hemelse desserts € 5,20/pp.
Eindejaarsgebak € 3,50/pp.
6 hemelse desserten € 6,75/st

Kaasfondue (topper)
Kaasfondue van het huis € 25,00/pp.

Huisbereide vleeswaren, aangepast broodassortiment en aardappelen.
Dit alles met lekkere kaas om te fonduen.

Voorgerechten
Onze koude voorgerechten

Trio van wildpastei met garnituren en confituren € 12,50/pp.
Tomaat garnaal Deluxe met garnituur € 15,50/pp.
Eindejaarsbordje v/h huis “ gerookte zalm, parma, meloen, paté “ € 15,50/pp.
Bordje visassortiment van het huis € 13,50/pp.
Rundscarpaccio, pijnboompitten, ruccola en parmezaanschilfers “incl. broodje” € 13,50/pp.
Wagyucarpaccio, pijnboompitten, ruccola en parmezaanschilfers “incl. broodje” € 19,50/pp.
Veggie verse groenten schotel met veggie aiguilletes € 17,50/pp.
Veggie verse groenten met veggie blokjes € 14,50/pp.

Onze warme voorgerechten ( nog op te warmen )
Duo van mille-feuille met kaas: camenbert en / of geitenkaas €11,50/pp.
Scampi’s van het huis “pittig” 6 stuks” € 12,50/pp.
Vispannetje van het huis op traditionele wijze € 13,00/pp.
Brasvar stoofpotje met lekkere groentjes € 13,00/pp.
Duo van kabeljauw en zalm met béarnaisesaus € 14,00/pp.
Koninginnehapje van het huis “2stuks” € 9,50/pp.
Kaaskroketten met garnituur “huisbereid “ 2 stuks “ € 6,80/pp.
Garnaalkroketten met garnituur“huisbereid “ 2 stuks “ € 10,50/pp.
Veggie stoofpotje van het huis € 13,50/pp.
Veggie koninginnehapje van het huis “ 2 stuks “ € 16,50/pp.
Veggie Cannelloni ricotta en spinazie € 13,50/pp.

Soepen
Tomatensoep met garnituren € 7,50/liter
Groentesoep € 7,50/liter
Asperge roomsoep en garnituur € 8,80/liter
Thaise soep € 10,50/liter
Gevogelte-créme met moriel € 10,50/liter
Bospaddenstoelencremesoep € 10,50/liter
Bisque kreeftensoep € 15,90/liter

Dranken
> Lekkere wijnen van diverse landen aangepast aan uw menu
> Cava, prosecco, schuimwijn en ook verrassende Belgische gins, 

diverse Belgische tonic - Eau-de-Vie, …

Brood
> Diverse broodsoorten worden bij ons vers gebakken
> Tafelassortiment, diverse pistolets, sandwiches, stokbroden …
> Speciale broodjes voor kaasschotels

> Voor de ochtend: verse koffiekoeken ook mini te verkrijgen

***Aangepaste wijnen beschikbaar in de winkel. Wij helpen u graag verder.

‘in eigen huis bereid”

‘in eigen huis bereid”

‘in eigen huis bereid”

‘in eigen huis bereid”

min. 2 pers.

WAGYU – menu 1

€ 53,00 PP.

WAGYU – menu 2

€ 33,00 PP.

BRASVAR – menu
Warme aperitiefhapjes (3st)

❧
Brasvar groentensoep

❧
Brasvar stoofpotje met lekkere groentjes

❧
Brasvar korte Tomahawk met mosterdsausje

gegarneerd met verse groenten en verse kroketten
❧

Dessert v/h huis € 46,00 PP.

VEGGIE –  eindejaarsmenu
Warme veggie aperitiefhapjes (3st)

❧
Groentensoep

❧
Stoofpotje van het huis

❧
Veggie Filet op Bourgondische wijze

groenten en kroketten
❧

Dessert v/h huis € 46,00 PP.

Hebt u specifieke wensen om uw gasten te verwennen met een ander gerecht dan
uit onze folder of bent u zelf de chef aan het fornuis en je hebt andere wensen ?
Hiervoor kan u ook steeds bij ons terecht !

Contacteer ons voor meer gedetailleerde info en prijzen, wij helpen u graag verder.
Wij staan garant dat al onze producten in eigen huis bereid worden, zonder
bewaarmiddelen, en bij de aankoop rekening houden met het respect voor het
dierenwelzijn !

- Gluten en lactose vrije producten te verkrijgen “ op aanvraag”
- 1ste kwaliteit rundsvlees: Waasland Poldervlees – Ierse – Simmenthal –

Blackmoran
- Extra kwaliteit Wild: Hert - Everzwijn – Eend – Fazant – Parelhoen - kwartel enz.
- 1ste kwaliteit Brasvar Varken – kalfsvlees - lamsvlees - gevogelte
Dit alles ontbenen wij in de door u gevraagde vleessoorten en we versnijden het
volgens uw wensen.

** Volledige beschrijving voor bereiding van menu, hoofd- of
voorgerecht meegeleverd **

AANRADER: Belgian Wagyu Blend van Cabernet - Dorsa en Merlot

Warme aperitiefhapjes (3st)
❧

Wagyu groentensoep
❧

Grote Wagyu Burger ”250gr”
met bagnat broodje en rauwkost groenten

❧
Dessert v/h huis

Warme aperitiefhapjes (3st)
❧

Wagyu groentensoep
❧

Wagyu carpaccio
❧

Wagyu steak gegarneerd met 
verse groenten en verse kroketten

❧
Dessert v/h huis

Wagyu steak
zelf

te bakken

Wagyu burger
zelf

te bakken
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