
EINDEJAARSBOEKJE



OPENINGSUREN

Van maandag tot zaterdag open van 9u00 tot 18u30
Zondag 2, 9 en 16 december 2018 open van 11u00 tot 18u00 
Zondag 23 en 30 december 2018 open van 09u00 tot 18u00

Bezoek zeker ook onze website www.slagerij-aula.com

ZO GAAN WE TE WERK TIJDENS DE EINDEJAARSPERIODE:

De eindejaarsgerechten zullen vanaf zaterdag 1 december verkrijgbaar zijn in de winkel, zo kunt u de 
gerechtjes op voorhand bekijken, proeven en ideeën opdoen. 

Deze gerechten zullen iedere dag verkrijgbaar zijn en gegarandeerd van 20 tot 24 december (tot 
11u00) en van 27 tot 31 december (tot 11u00) . Deze kunnen niet op voorhand besteld worden.

Eindejaarsmenu’s,  buffetten, fondue- en gourmetschotels, teppanyaki schotels, kaasschotels, raclette-
schotels en belegde mini-botersandwiches kunnen op voorhand besteld worden. Gebruik hiervoor de 
laatste pagina in dit boekje. Af te geven aan de afdeling vers vlees. Er worden geen gewone bestellingen 
aanvaard via e-mail. 

De menu’s, buffetten, fondues, gourmets, teppanyaki’s, racletteschotels en belegde mini-botersandwiches 
worden gepresenteerd op schotels waarvoor we geen waarborg aanrekenen. 

Dit boekje beschrijft enkel ons speciaal eindejaarsassortiment. Er zijn eveneens tal van andere gerechten 
verkrijgbaar.

Het assortiment en de prijzen kunnen onderhevig zijn aan marktschommelingen.

De huidige bestelfolder is niet geldig vanaf 20 december tem 31 december 2018.

Verder wensen wij onze klanten en hun familie een zalig kerstfeest en een sprankelend, gezond nieuwjaar.



MENU’S

MENU HERT 

Enkel op maandag 24/12/18 en 31/12/2018

1 mini-glaasje zalmtartaar en 1 mini-glaasje hammousse
•

Pompoenroomsoep
•

Tongrolletjes met prei in witte wijnsaus en kreeftenvlees
•

Hertenfilet in rode wijnsaus met boschampignons, appel of peer en gratin
•

Kerstbuche of eindejaarstaart, artisanaal gebakken (biscuit met slagroom)

3 stuks chocolade truffel

MENU FAZANT

Enkel op maandag 24/12/18 en 31/12/2018

3 mini-bouchées (kaas/ham/garnaal)
Schoteltje Vitello tonnato

•
Knolseldersoep

•
Zalmfilet met citroen, pestoroomsausje en groene puntasperges

•
Malse fazant, Brabantse saus, appel of peer met veenbes en gratin 

•
Kerstbuche of eindejaarstaart, artisanaal gebakken (biscuit met slagroom)

•
3 stuks chocolade truffel

MENU PATA NEGRA

Enkel op maandag 24/12/18 en 31/12/2018

1 mini-glaasje zalmtartaar en 1 mini-glaasje hammousse
•

Kreeftensoep met Armagnac
•

Vitello tonnato
•

Pata negra met wildsaus, appel of peer en gratin
•

Kerstbuche of eindejaarstaart, artisanaal gebakken (biscuit met slagroom)
•

3 stuks chocolade truffel

34/persoon
geen waarborg

34/persoon
geen waarborg

34/persoon
geen waarborg



GEVULDE HOEVEKALKOEN ‘LABEL ROUGE’ 

(DROOG GEPLUKT/VOORGEGAARD)

Franse hoevekalkoen, uitgebeend en opgevuld met delicatessenvulling, gebakken verse champignons, 
wilde veenbessen, geroosterde pijnboompitten, truffelpasta, pistaches, groentjes, kurkuma, 
Cognac en Espelette peper (Baskenland)
Iedere kalkoen is vergezeld van het origineel ‘Hoevekalkoen’ etiket en de bakwijze.

Vanaf 1,8 kg tot 4 kg:  17/kg

Ook verkrijgbaar uitgebeend en opgevuld:

• Bressekip (± 1,8 kg) 22/kg

• Hoeve parelhoen (± 1,5 kg) 15/kg

• Kwartel (± 300 g) 17/kg

• Perigord kip (± 1,5 kg) - voorgegaard 15/kg

• Perigord piepkuiken (± 900 g) - voorgegaard 17/kg

Al deze topspecialiteiten zijn te verkrijgen zonder te bestellen 
van 22 tot 24 december en van 29 tot 31 december.



SOEPEN

• Knolseldersoep  5.9/liter

• Kreeftenroomsoep met Armagnac  9.9/liter

• Witloofcrèmesoep  5.9/liter

• Tomatencrèmesoep met balletjes  5.9/liter

• Pompoenroomsoep  5.9/liter

VOORGERECHTEN

• Tongrolletjes met prei in witte wijnsaus en kreeftenvlees 6.5/stuk

• Vispannetje, tongrol, zalm, scampi en prei 5.9/stuk

• Zalmfilet met citroen, pestoroomsausje en groene puntasperges 5.9/stuk

• Scampi met currysaus en fijne groenten 5.9/portie

• Truffelpasta, pancetta en brunoisegroentjes 5.9/portie

• Carpaccio van rund met Parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitten en dressing 4.95/portie

• Gerijpte carpaccio van rund, pecorino met truffel, rucola, pijnboompitten en dressing 14/portie

• Vol-au-vent van zwezeriken 25/kg



HOOFDGERECHTEN

• Hertenfilet, rode wijnroomsaus, boschampignons, appel of peer met veenbes en gratin  18/portie

• Malse fazant, Brabantse saus, appel of peer met veenbes en gratin 16/portie

• Hoeveparelhoenfilet, sjalotsaus, wintergroenten, appel of peer met veenbes en gratin 16/portie

• Eendenborstfilet, sinaas-rozemarijnsaus, appel of peer met veenbes en gratin 15/portie

• Kwartel farcie, portosaus, appel of peer met veenbes en gratin  14/portie

• Hertenragout, vijgen 27/kg

• Everzwijnragout, Geuze 24/kg

• Polderhaasragout, wildsaus 24/kg

• Lamsstoofpotje “Texels lam”, verloren groentjes 22/kg

• Zalm, garnaal, vissaus, wintergroenten en gratin 15/portie

• Witvisfilet, kreeftenvlees, kreeftensaus, wintergroenten en gratin 15/portie

• Pata negra met wildsaus, appel of peer en gratin 15/portie





GOURMETS 

AULA GOURMET  15/persoon (350g/p)

• Chateaubriand

• Varkensfilet pur

• Kippenfilet

• Lamssouvlaki

• Kip cordon bleu (Parmaham, Emmentaler)

• Chipolata

• Schijfjes witte worst

• Kaashamburger

• Kruidenmengeling 

• Kruidenboter

LUXE GOURMET  18/persoon (350g/p)

• Kippeneitje met pancetta

• Kalfs cordon bleu (Parmaham, Emmentaler)

• Simmentaler (6 weken dry-aged)

• Toscaanse worst met pijnboompitten

• Lamskotelet gemarineerd

• Lamsburger

• Kalkoenbrochetje

• Il Voltini (kalfsvlees, Parmaham, Emmentaler)

• Roulade van slavink

• Kruidenmengeling

• Kruidenboter
 

GEVOGELTE 
GOURMET 19/persoon (350g/p)
(100 % zuiver gevogelte)  

• Filet van kwartel

• Kippenburger met pijpajuintjes

• Perigord kip in bladerdeeg

• Eendenborstfilet

• Kippenworst met gemarineerde kippenlevertjes

• Hoevekipfilet “Label Rouge”

• Kippeneitje met kalkoensnippers

• Kruidenmengeling

• Kruidenboter

GOURMET 
PUUR RUND  22/persoon (350g/p)
(100 % zuiver runds)  

• Rundshamburger

• Ierse Ribeye van os

• Chateaubriand

• Fasona (Italiaans rundsvlees)

• Blinde vink van rund

• Kruidenmengeling

• Kruidenboter

GOURMET 
DRY-AGED 29/persoon (350g/p)
(100 % Dry-aged)  

• Chianina 
(Italiaans rund, max 3 weken gerijpt, 
zeer zacht mals vlees)

• Rubia Gallega 
(Spaans rund, 6-8 weken gerijpt, 
gekruide smaaktoetsen)

• Oost-Vlaams 
(Belgisch rund, 6-8 weken gerijpt, 
elegante smaken)

• Holstein 
(Amerikaans rund, 6-8 weken in as gerijpt,
topper!)

• Piétrain 
(Belgisch varken op stro, 10 weken gerijpt, 
heerlijk mals op as gepresenteerd)

• Kruidenboter

Vergezeld van een mooie kruidenmengeling 
van grof Maldon zout en Espelette peper uit het 
Baskenland.



WILD GOURMET  25/persoon (350g/p)

• Hertenfilet

• Everzwijnmedaillon (6 weken gerijpt)

• Verse ganzenlever

• Wildhamburger met ree

• Witte worst van fazant en veenbessen

• Hazenfilet pur uit de Polders

• Kruidenmengeling

• Kruidenboter

GOURMET 
‘AULA FEEST’ 165/8 à 10 personen 
 (3,8 kg buffet)

• Chateaubriand

• Holstein in as gerijpt (dry-aged)

• Kippenfilet

• Kalkoensouvlaki met kers

• Lamskotelet gemarineerd

• Wildhamburger met ree

• Kaas-hamburgertje

• Gepaneerde witte worstschijf

• Bloedworstschijf ‘eindejaar’

• Chipolata worstje

• Merguez worstje

• Cordon bleu

• Kippeneitje met Aula-spekblokjes

• Bladerdeegroulade met rund- en varkensvlees

• Schijfjes mergpijp met zwarte peper

• Filet pur van Aula gebraad 

(varkensvlees, Parmaham, Emmentaler kaas)

• Cordon bleu met Breydelham

• Varkensfilet pur

• Kruidenmengeling

• Kruidenboter

Niet iedereen heeft een stukje van elk, zoals bij de 
normale gourmet/fondue ; maar wat een keuze! Voor 
ieder wat wils en meer dan voldoende! 

GOURMET 
‘LUXE FEEST’ 185/8 à 10 personen 
 (3,8 kg buffet)

• Perigord kippenfilet

• Lamskroontje “Texels lam”

• Franse duivenfilet

• Hazenfilet uit de Polders

• Zwezeriken in panko paneermeel

• Gevulde Franse konijnenfilet met pruimen

• Schijfjes mergpijp met zwarte peper

• Kalfskraai met Ras el Hanout kruiden

• Bladerdeegroulade met Parmaham en 

kippengehakt

• Mangalica chipolataworst (100%)

• Vacherinburger met curry en garam masala

• Gevulde Parijse champignons

• Rubia Gallega filet pur

• Pata Negra

• Bianco (Italiaans rund)

• Kwarteleitjes met pancetta

• Kruidenmengeling

• Kruidenboter
 



FONDUES

AULA FONDUE  12/persoon (300g/p)

• Chateaubriand blokjes

• Varkensfilet pur blokjes

• Kippenfilet blokjes

• Spekvogeltjes

• Schijfjes witte pens gepaneerd in kruiden

• Toscaanse worst (2 cm) met pijnboompitten,

gedroogde tomaat en pesto

• Lamsburgertjes tandoori

• 3 soorten balletjes in beschuitpaneer 

(geel, rood, wit)

• Kruidenmengeling

FONDUE 
PUUR RUND  15/persoon (300g/p)

• Rundsballetjes natuur

• Filet pur blokjes (blanc bleu)

• Ierse Ribeye blokjes (os)

• Hongaars steppenrund in as gerijpt (dry-aged)

• Kruidenmengeling

GEVOGELTE FONDUE  16/persoon (300g/p)
(100% zuiver gevogelte)

• Kippenballetjes in panko paneermeel

• Kippenfiletblokjes van “100 dagen kip”

• Kippenfiletblokjes van hoevekip “Label Rouge”

• Kippenboutblokjes gepaneerd in kruiden

• Eendenborstfilet

• Kippenworstschijfjes gepaneerd 

in Ras el Hanout kruiden

• Kruidenmengeling

FONDUE ‘GROOT FEEST’  175/8 à 10 personen  
 (3,5 kg vlees & 1 kg groentjes)

• Blokjes Chateaubriand

• Blokjes varkensmignonette

• Blokjes kippenfilet

• Blokjes kalkoenfilet

• Blokjes eendenfilet

• Blokjes Hongaars steppenrund in as gerijpt 
(dry-aged)

• Spekvogeltjes (gehaktballetjes in spek)

• Witte pensschijfjes

• Gele- en rode balletjes in beschuitpaneermeel

• Gehaktballetjes in panko paneermeel

• Zuivere lamsballetjes met Ras el Hanout kruiden

• Carpaccio burgerschijfjes

• Pont-neuf aardappelen

• Bloemkoolroosje tempura

• Broccoliroosje tempura

• Mini-maïskolfje tempura

• Shiitakes tempura

• Rode biet tempura

• Kruidenmengeling

Niet iedereen heeft een stukje van elk, zoals bij de 
normale gourmet/fondue; maar wat een keuze! Voor 
ieder wat wils en meer dan voldoende!

 

 



BIJGERECHTEN GOURMETS EN FONDUES

SAUSJES  5/portie (350g)

• Aulasaus met groentjes en yoghurt

• Looksaus

• Cocktailsaus met whisky

• Currysaus

• Provençaalse saus (koud of warm)

• Bearnaisesaus (koud of warm)



GROENTESCHOTEL 
TEMPURA 

 6/portie (250g)
Licht voorgegaarde groentjes in een jasje van deeg. Ideaal voor in de fonduepot of gourmetpan:

• Pont-neuf aardappelen

• Bloemkoolroosje tempura

• Broccoliroosje tempura

• Mini-maïskolfje tempura

• Shiitakes tempura

• Rode biet tempura

GROENTESCHOTEL 
RAUWKOST 

 12/portie (1kg)

• Knolseldersalade

• Geraspte wortel

• Tomatenschijfjes

• Komkommerschijfjes

• Salade van boontjes in ‘grootmoeders’ vinaigrette

• Courgettesalade

• Salade met honingtomaatjes

• Rucola



AULABUFFET 

 25/persoon 
 VANAF 2 PERSONEN

• Glaasje zalmtartaar 

• Glaasje vismousse

• Glaasje hammousse

• Roze zalm

• Tomaat met grijze garnalen

• Perzik met tonijn

• Eitje met krabsalade

• Gebakken kippenboutpilon 

• Beenhesp met asperges

• Italiaanse ham

• Carpaccio van rund met rucola, 

Parmezaanse kaas en pijnboompitten

• Fazantpastei

• Quinoasalade

• Gemengde salade

• Wortelsalade

• Komkommersalade

• Knolseldersalade

• Boontjessalade 

• Cocktail- en Aulasaus

• Mini-botersandwich



SCHOTELS

TEPPANYAKI SCHOTEL  27/persoon 
Volledige feestmaaltijd met vis, vlees, groenten, brood, sausjes en aardappelen
Geen vetstof gebruiken; geen rook aan tafel!  

• Yaki zalm op hira kushi

• Yaki coquilles op langaku

• Yaki scampi op langaku

• Yakitori kip op teppo kushi

• Yakitori varkensfilet in panko

• Teppanyaki varkenshaasje in
Japans zevenkruiden poeder

• Teppanyaki eend op hira kushi

• Teppanyaki Wagyu (Japans rund) op noshi kushi

• Gewokte groenten met oestersaus en
Japanse groentenbouillon

• Teppanyaki noodles met garnalen en bouillon

• Teppanyaki deeg voor okonomiyaki 
(pannenkoekjes)

• Krielaardappel op langaku

• Zeewiersalade

• Rauwe groentjes: champignons, maïskolfjes,
bosuitjes, sojascheuten, witte kool, chilipepers 
en shiitakes

• Sausjes: teriyakisaus voor kip yakitori, 

Japanse sojasaus, tonkatsu saus

• Huur, noch aankoop van toestel mogelijk.

EINDEJAARSKAASSCHOTEL 12/persoon (250g/p) 
   VANAF 2 PERSONEN
Ruim en mooi assortiment van Belgische-, Italiaanse-, Spaanse-, Franse- en Nederlandse kazen, 
afgewerkt met vers fruit, noten, dadels en vijgen.

RACLETTESCHOTEL  15/persoon

• 4 soorten raclettekaas in sneetjes

• Gedroogde ham

• Pur porc salami

• Pancetta

• Filet de York

• Rundsfilet

• Zilveruitjes en augurkjes

• Rauwkost salade

• Aardappelsalade

GEVULDE MINI-BOTERSANDWICHES

Mooi gevarieerd assortiment met het lekkerste uit ons aanbod van fijne charcuterie, 
salades, visspecialiteiten en kaassoorten. Steeds rijkelijk belegd. 1/stuk

DESSERT GLAASJES

Kies uit ons uitgebreid, prachtig assortiment desserts gepresenteerd in mooie glaasjes. 



BESTELKAART  
Ingevuld af te geven aan de afdeling vers vlees

Nummer  

Naam    Telefoonnummer 

Afhaaldatum:    maandag 24/12/18 (09u00 – 17u00)   

                                   maandag 31/12/18 (09u00 – 17u00)   

Afhaaluur (verplicht in te vullen) 

• Aulabuffet (vanaf 2 personen)                                       €25 x  personen

• Eindejaarskaasschotel (vanaf 2 personen)                    €12 x  personen

• Racletteschotel                                                                 €15 x  personen

• Menu hert                                          €34 x  personen

• Menu fazant                                      €34 x  personen

• Menu pata negra €34 x  personen

• Mini-botersandwiches                   €1/st x  aantal mini-botersandwiches

• Aula Gourmet                                     €15 x   personen

• Luxe Gourmet                                     €18 x   personen

• Gevogelte Gourmet                           €19 x   personen

• Gourmet Puur rund                      €22 x   personen

• Gourmet Dry-aged                       €29 x   personen

• Wild Gourmet                                     €25 x   personen

• Gourmet ‘Aula feest ‘                  €165 x   pakketten

• Gourmet ‘Luxe feest’                     €185 x   pakketten

• Aula Fondue                                        €12  x  personen

• Fondue Puur rund                         €15  x  personen

• Gevogelte fondue                              €16  x  personen

• Fondue ‘Groot feest’                     €175 x  pakketten

• Sausjes 350g                                        €5 x  porties

• Groenteschotel tempura 250g       €6 x  porties

• Groenteschotel rauwkost 1kg     €12 x  schotel

• Teppanyaki                                        €27 x  personen
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AULA
Voldersstraat 24

9000 Gent

Bestelnummer: 09 225 03 74
www.slagerij-aula.com


