
BEENHOUWERIJ JOHAN MOORTGAT

GROENTENSALADES DE LUXE
Barbecue sla
sla, spekjes, pijnboompitten, 
tomaat en zachte dressing 16,50 €/kg

Griekse sla
Feta, olijven en dressing 22,50 €/kg

Sla mozzarella
zongedroogde tomaat, rucola, mozzarella, 
Spaanse ham en dressing 18,50 €/kg

Sla van het huis
rode ajuin, komkommer, tomaat, 
mozzarella en bieslook vinaigrette 14,95 €/kg

Sla mix
gemengde sla, tomaat, komkommer
en rode ajuin 11,95 €/kg

TOEBEHOREN
Aanmaakblokjes
Houtskool
Briketten cocosol

Kloosterstraat 72 // 9120 Beveren
T 03 775 46 36 // F 03 755 65 54
johan@beenhouwerijmoortgat.be

BEENHOUWERIJ JOHAN MOORTGAT
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GROENTENSALADES EN PASTA 
Seldersla 8,50 €/kg

Rauwkostsla
wortel, selder en prei in een zachte 
currydressing 13,00 €/kg

Rode biet sla
rode biet en appel 16,00 €/kg

Bruchetta sla
tomaat, ui en augurk 15,90 €/kg

Waldorfsla
selder, noten, rozijnen en appeltjes 15,00 €/kg

Pasta french
pasta en zachte curry 12,95 €/kg

Pasta maison
pasta, zachte dressing met
tomaat en lenteui 13,80 €/kg 

Pasta pesto
pasta, groene pesto, pijnboompitten 
en zongedroogde tomaat 14,90 €/kg

AARDAPPELBEREIDINGEN
Aardappelsla 8,50 €/kg 

Aardappel in de schil 
voorgekookt 1,00 €/stuk

Krielpatatjes 9,95 €/kg

SAUZEN
Koude
cocktail, look, curry, tartare en 
BBQ saus  8,95 €/kg

Warme
peper, champignonsaus, provençaalse 
en bearnaise saus  10,00 €/kg

VRAAG STEEDS OFFERTE VOOR GROTERE GROEPEN
BESTEL TIJDIG ZODAT WE MET DE NODIGE VAKMANSCHAP 
KUNNEN AFWERKEN
BBQ PAKETTEN VOOR MEER DAN 4 PERS. 
GELIEVE 48 U OP VOORHAND TE BESTELLEN



BEENHOUWERIJ JOHAN MOORTGAT

APERO
Mini brochette varken 13,90 €/kg
                        kip 15,50 €/kg
                        lam 33,00 €/kg
Mini chipolata 14,20 €/kg
Mini merguez 14,90 €/kg
Apero boutjes gemarineerd 12,00 €/kg

RUNDSVLEES
Agnus Beef 36,00 €/kg
Ierse Entrecote  36,00 €/kg
Rundsbrochet 
zacht gemarineerd 17,50 €/kg
Spaanse steak
pittig van smaak 17,90 €/kg
Entrecote ± 400 gr 18,20 €/kg
Cote a l’os ± 7 à 800 gr 16,95 €/kg
Chateau Briand 19,50 €/kg

GEVOGELTE
Kippenbrochette Hawaï
zacht gekruid met ananas 16,00 €/kg
Eendebrazade
stukje eend op smaak gebracht
met marinade 23,00 €/kg
Eende� let met rozemarijn
gemarineerd met rozemarijn, 
tijm en ui 26,00 €/kg
Kalkoentournedos
gemarineerd 17,80 €/kg
Kip spiesje
curry marinade 15,50 €/kg
Chinees brochet
zacht gemarineerd kalkoen � let 15,50 €/kg
Kip� let
natuur (13,90 €/kg) gemarineerd 15,50 €/kg
Drumstick
voorgegaard en gemarineerd 14,50 €/kg
Italiaanse kip� let
opgevuld met rode pesto
parmaham en mozzarella 17,90 €/kg

LAMSVLEES
Lamskroontjes
natuur of gemarineerd 39,00 €/kg
Lamsbrochette van � let
mals en gemarineerd 33,00 €/kg
Merguez
pittig lamsworstje 14,90 €/kg

VARKENSVLEES
Saté
zacht, mals gemarineerd 13,90 €/kg 
BBQ kotelet
pittig gemarineerd zonder been 15,50 €/kg 
Ribbetjes
voorgegaard of natuur  14,50 €/kg
Hammetje
voorgegaard   3,90 €/stuk
Breidelspek
voorgegaard en afsmakend 16,50 €/kg
Fakkel
gekruid varkensvlees
op een stokje   1,80 €/stuk
Varkenskroon
mooi stukje van het
Belvida varken   15,50 €/kg

WORSTEN, HAMBURGERS EN BROCHETTES
BBQ worst
zacht en voorgekookt  16,95 €/kg
BBQ worst van het huis
natuur en afsmakend  15,80 €/kg
Gerookte BBQ worst   16,95 €/kg
Grillworst   16,50 €/kg 
Hamburger    12,60 €/kg
Lenteburger    13,20 €/kg
Lamsburger    14,95€/kg
Dominicaanse burger
pittige hamburger  14,50 €/kg
Merguez
pittig lamsworstje  14,90 €/kg
Kippenchipolata  15,20 €/kg
Entrecote burger
puur rundsvlees   15,20 €/kg

Gemengde brochette
kalf, rund, varkenshaas,
kalkoen, bbq-worst    16,95 €/kg
Kindersaté
4 balletjes op een stokje   12,80 €/kg
Kidsbrochette
hamburger, bbq-worst, 
chipolata     13,20 €/kg

VIS
Scampibrochette    18,70 €/kg
Scampi’s van de chef    4,50 €/st
Zalmpapilliot      5,50 €/st
Duo van zalm en tongrolletje
in witte wijnsaus     6,50 €/st
Duo van zalm en scampi’s
in een sausje van de chef    6,00 €/st
Visbrochette
scampi, zalm, kabeljauw   6,50 €/st

VEGGI
Groentenburger     2,00 €/st
Champignonburger    2,00 €/st
Vegetarische worst    1,80 €/st
Groentenbrochette    2,00 €/st
Brochette van Halloumi met groenten  2,80 €/st
Groentenpakket     2,80 €/st
pakketje gevuld met champignons,
paprika, mini-tomaat en rozemarijn

GROENTENBUFFET
Klassiek
gemengde sla, aardappelsla, tomaat natuur, 
komkommer en dille, worteltjes, pasta french,
bloemkool en broccoli, pittige rauwkost  4,40 €/p.p.

Van het huis
gemengde sla, aardappelsla, tomaat natuur, 
komkommer, worteltjes, pasta french,
pasta maison, boontjes en seldersla  5,00 €/p.p.

De luxe
gemengde sla, aardappelsla, tomaat vinaigrette, 
komkommer en dille, worteltjes, pasta french,
pasta maison, boontjes, seldersla, rode bietsla 5,80 €/p.p.
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