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Liefste Klant , Liefste Klant , 

2020 is een bi jzonder jaar,  zonder meer. 2020 is een bi jzonder jaar,  zonder meer. 
Een virus heeft  onze levenswijze onverwacht grondig gewijzigd.  We wordenEen virus heeft  onze levenswijze onverwacht grondig gewijzigd.  We worden
plotsklaps in een keursl i j f  geperst met haast dagel i jks veranderendeplotsklaps in een keursl i j f  geperst met haast dagel i jks veranderende
regels.  Het is niet  onze bedoel ing deze hier te herhalen of  u te wijzen op uwregels.  Het is niet  onze bedoel ing deze hier te herhalen of  u te wijzen op uw
plichtsbewustzi jn .  Integendeel ,  laten we de vermeende crisis eerder posit iefpl ichtsbewustzi jn .  Integendeel ,  laten we de vermeende crisis eerder posit ief
benaderen. benaderen. 
Vele bedri jven en vooral de horeca hebben het inderdaad niet  onder de markt .Vele bedri jven en vooral de horeca hebben het inderdaad niet  onder de markt .
Maar de lockdown heeft  ook bi j  velen de gedachten gereset en de creatieve Maar de lockdown heeft  ook bi j  velen de gedachten gereset en de creatieve 
geesten aangescherpt .  Zo lanceerden spitsvondige ondernemers plotsgeesten aangescherpt .  Zo lanceerden spitsvondige ondernemers plots
producten of  creat ies die zo succesvol waren dat ze de vraag niet  kunnenproducten of  creat ies die zo succesvol waren dat ze de vraag niet  kunnen
volgen.  Ook wij ,  de slageri j ,  hebben moeten schakelen.volgen.  Ook wij ,  de slageri j ,  hebben moeten schakelen.
Onze focus l igt  nu nog meer op de persoonli jke aandacht om u als klantOnze focus l igt  nu nog meer op de persoonli jke aandacht om u als klant
optimaal te verwennen.optimaal te verwennen.
Vakmanschap en kwaliteit  staan bi j  ons centraal . Vakmanschap en kwaliteit  staan bi j  ons centraal . 
Onze feestfolder heeft  z ich hierop gebaseerd.  Stuk voor stuk hapjes enOnze feestfolder heeft  z ich hierop gebaseerd.  Stuk voor stuk hapjes en
gerechten waar we f ier op zi jn .  Veel leesplezier.gerechten waar we f ier op zi jn .  Veel leesplezier.

Het komt al lemaal goed.  Zeker weten.Het komt al lemaal goed.  Zeker weten.

Raf en LieveRaf en Lieve
uw Keurslager Bornemuw Keurslager Bornem



Feestelijk gebraadFeestelijk gebraad
Brasvarkengebraad “Lage Rib”Brasvarkengebraad “Lage Rib”   € 19 ,50 /  kg  € 19 ,50 /  kg

Bereidingswijze:Bereidingswijze:
45 min in oven van 170°C45 min in oven van 170°C

Lamsbout van de chefLamsbout van de chef  € 26,50 /  kg € 26,50 /  kg
Lamsbout op smaak gebracht met rozemari jn,  grof zeezout , Lamsbout op smaak gebracht met rozemari jn,  grof zeezout , 
een weinig knoflook en zwarte peper.een weinig knoflook en zwarte peper.

Bereidingswijze:Bereidingswijze:  
Plaats het vlees 30 min in een voorverwarmde oven op 180°C.   Oven Plaats het vlees 30 min in een voorverwarmde oven op 180°C.   Oven 
terugdraaien naar 160°C en nog eens 30 min verder braden.   Haal het terugdraaien naar 160°C en nog eens 30 min verder braden.   Haal het 
gebraad uit  de oven en laat nog 10 min rusten vooraleer aan te sni jden.gebraad uit  de oven en laat nog 10 min rusten vooraleer aan te sni jden.

I tal iaans rundergebraadItal iaans rundergebraad  € 22,50 /  kg € 22,50 /  kg
Bereidingswijze:Bereidingswijze:
Plaats het vlees 30 min in een voorverwarmde oven van 180°C,  oven Plaats het vlees 30 min in een voorverwarmde oven van 180°C,  oven 
terugdraaien naar 150°C en nog eens 30 min verder braden.   Haal het terugdraaien naar 150°C en nog eens 30 min verder braden.   Haal het 
gebraad uit  de oven en laat het zeker nog 10 minuten rusten alvorens te gebraad uit  de oven en laat het zeker nog 10 minuten rusten alvorens te 
sni jden (gewenste kerntemp. 53°C)sni jden (gewenste kerntemp. 53°C)

Kalkoengebraad met abrikoos en notenkorstKalkoengebraad met abrikoos en notenkorst  € 23,50 /  kg € 23,50 /  kg
Bereidingswijze:Bereidingswijze:  
45 min in 45 min in oven van 170°Coven van 170°C



Suggestiemenu 2020-2021Suggestiemenu 2020-2021
KEURSLAGERMENUKEURSLAGERMENU

€ 32,50 /  pers.€ 32,50 /  pers.

Onze heerl i jke klassieker:  tomatenroomsoepOnze heerl i jke klassieker:  tomatenroomsoep
~~

Scampi ’s van de chefScampi ’s van de chef
~~

Parelhoenf i let  met druif jes,  appel & veenbessen, Parelhoenf i let  met druif jes,  appel & veenbessen, 
gebakken wit loof en kroketjes (5 st .  /  pers.)gebakken wit loof en kroketjes (5 st .  /  pers.)

~~
Fruit ig dessertje van “Zoet by Gil l  Walschap” Fruit ig dessertje van “Zoet by Gil l  Walschap” 



Voor bij de aperitiefVoor bij de aperitief
Assort iment warme hapjesAssort iment warme hapjes  ( 13 stuks)  € 15,50 /  ass. ( 13 stuks)  € 15,50 /  ass.

Eigenbereide ovenhapjes :  garnaalhapje,  kaas-ham hapje, Eigenbereide ovenhapjes :  garnaalhapje,  kaas-ham hapje, 
minipizza en ambachtel i jk worstenbroodje.minipizza en ambachtel i jk worstenbroodje.

TapasbordTapasbord  (5 pers.)  € 42,50 /  bord (5 pers.)  € 42,50 /  bord
Spaanse ol i j f jes,  mozarella ,  manchego,  Spaanse salami, Spaanse ol i j f jes,  mozarella ,  manchego,  Spaanse salami, 
parmaham, parmaham, 
gevulde minipaprika,  zongedroogde tomaatjes,  tapenade met gevulde minipaprika,  zongedroogde tomaatjes,  tapenade met 
grissini ’s .grissini ’s .

SoepenSoepen
Tomatenroomsoep met ballet jesTomatenroomsoep met ballet jes   € 5,00 /  l i ter  € 5,00 /  l i ter

Onze klassieke tomatenroomsoep,  feestel i jk gebracht met Onze klassieke tomatenroomsoep,  feestel i jk gebracht met 
kalfsgehaktballet jes,  petersel ie en vleugje roomkalfsgehaktballet jes,  petersel ie en vleugje room

ChampignoncrèmesoepChampignoncrèmesoep  € 5,90 /  l i ter € 5,90 /  l i ter
Lekkere soep van champignons,  petersel ie en vleugje roomLekkere soep van champignons,  petersel ie en vleugje room

WaterkerssoepWaterkerssoep  € 6 ,90 /  l i ter € 6,90 /  l i ter
Crème van waterkers met kalfsgehaktballet jesCrème van waterkers met kalfsgehaktballet jes



VoorgerechtenVoorgerechten
Porchetto tonatoPorchetto tonato  € 9 ,90 /  pers. € 9,90 /  pers.

F i jne sneetjes sappig gegaard Brasvarkensvlees met F i jne sneetjes sappig gegaard Brasvarkensvlees met 
kappertjes,  ansjovis,  rucola,  kerstomaatjes en heerl i jke kappertjes,  ansjovis,  rucola,  kerstomaatjes en heerl i jke 
toni jncrème toni jncrème 

RundcarpaccioRundcarpaccio  € 10,50 /  pers. € 10,50 /  pers.
Fl interdun gesneden rundsf i let  met ol i j fol ie,  parmesan “Grana Fl interdun gesneden rundsf i let  met ol i j fol ie,  parmesan “Grana 
Padano” ,  zongedroogde tomaatjes en rucolaPadano” ,  zongedroogde tomaatjes en rucola

  

VispannetjeVispannetje  als voorgerecht € 13,20 /  pers. als voorgerecht € 13,20 /  pers.
Een heerl i jk pannetjes met zalm, kabeljauw, tongrollet je en Een heerl i jk pannetjes met zalm, kabeljauw, tongrollet je en 
garnaalt jes,  toef je puree en een heerl i jke vissausjegarnaalt jes,  toef je puree en een heerl i jke vissausje

Scampi ’s van de chefScampi ’s van de chef  voorgerecht (6 stuks)  € 11 ,50 /  pers. voorgerecht (6 stuks)  € 11 ,50 /  pers.
6 kortgebakken scampi ’s op een bodem van nasi  met heerl i jk 6 kortgebakken scampi ’s op een bodem van nasi  met heerl i jk 
sausje sausje 

KaaskroketjesKaaskroketjes  (per 2 te bestellen) € 3,65 /  2 st . (per 2 te bestellen) € 3,65 /  2 st .
GarnaalkroketjesGarnaalkroketjes  (per 2 te bestellen) € 8,80 /  2 st . (per 2 te bestellen) € 8,80 /  2 st .

T ip :  Maak een mooi bordje met onze wildpate’sTip :  Maak een mooi bordje met onze wildpate’s
Ruim assort iment wildpate’s ( fazant ,  ree,  everzwijn,  parelhoen, Ruim assort iment wildpate’s ( fazant ,  ree,  everzwijn,  parelhoen, 
kwartelmousse,…) uit  eigen atel ier met heerl i jke Ardeense uienconf i j t , kwartelmousse,…) uit  eigen atel ier met heerl i jke Ardeense uienconf i j t , 
afgewerkt met heerl i jk getoast rozi jnenbroodjeafgewerkt met heerl i jk getoast rozi jnenbroodje

Baktips:Baktips:
•  •  Aperit iefhapjes:  10 min in voorverwarmde oven van 180°CAperit iefhapjes:  10 min in voorverwarmde oven van 180°C
• •  Voor- en hoofdgerechten:  al  onze schotels kunnen in de oven Voor- en hoofdgerechten:  al  onze schotels kunnen in de oven 

opgewarmd worden,  verwijder het plast iek deksel en dek uw schotel  opgewarmd worden,  verwijder het plast iek deksel en dek uw schotel  
af  met aluminiumfol ie.af  met aluminiumfol ie.
schotels voor 2 pers.  =  20 min in voorverwarmde oven 180°Cschotels voor 2 pers.  =  20 min in voorverwarmde oven 180°C
schotels voor 4 pers.  =  30 min in voorverwarmde oven 180°schotels voor 4 pers.  =  30 min in voorverwarmde oven 180°CC



HoofdgerechtenHoofdgerechten
Parelhoenf i let  met druif jesParelhoenf i let  met druif jes  € 14,90 /  pers. € 14,90 /  pers.

Parelhoenf i let  traag gegaard met druivensaus,  1  gevuld Parelhoenf i let  traag gegaard met druivensaus,  1  gevuld 
appelt je met veenbessen en gebakken wit loofstronkappelt je met veenbessen en gebakken wit loofstronk

Kalkoenf i let  met jachtsausKalkoenf i let  met jachtsaus  € 12 ,50 /  pers. € 12 ,50 /  pers.
Gebakken kalkoenf i let  met onze heerl i jke jachtsaus,  gevuld Gebakken kalkoenf i let  met onze heerl i jke jachtsaus,  gevuld 
appelt je met veenbessen en gebakken wit loofstronkappelt je met veenbessen en gebakken wit loofstronk

Fazantrollade in f ine champagnesausFazantrollade in f ine champagnesaus  € 17 ,50 /  pers. € 17 ,50 /  pers.
Gevulde rollet jes van fazant met gehakt en boschampignons, Gevulde rollet jes van fazant met gehakt en boschampignons, 
gevuld appelt je en gebakken wit loofgevuld appelt je en gebakken wit loof

  
Varkenshaasje archiducVarkenshaasje archiduc  € 14,00 /  pers. € 14,00 /  pers.

Sappig gebakken varkenshaasje met champignonsaus en Sappig gebakken varkenshaasje met champignonsaus en 
Vlaamse primeurgroentjes (wit loof,  erwtjes & wortelen en Vlaamse primeurgroentjes (wit loof,  erwtjes & wortelen en 
gegrat ineerde tomaat)  gegrat ineerde tomaat)  

Hertekalff i let  d ’ArdennaiseHertekalff i let  d ’Ardennaise  € 21 ,50 /  pers. € 21 ,50 /  pers.
Hertekalff i let  met portosaus,  gevuld appelt je en gebakken Hertekalff i let  met portosaus,  gevuld appelt je en gebakken 
wit loofwit loof

Bij  al  onze hoofdgerechten vlees zi jn groenten inbegrepen, Bi j  al  onze hoofdgerechten vlees zi jn groenten inbegrepen, 
de aardappelgarnituren dient u extra bi j  te bestellen  de aardappelgarnituren dient u extra bi j  te bestellen  

(z ie aardappelbereidingen)(zie aardappelbereidingen)

Pal ing in het groenPaling in het groen  € 18,00 /  pers. € 18,00 /  pers.
Tongrollet jesTongrollet jes  (6 st . )   € 18,00 /  pers. (6 st . )   € 18,00 /  pers.
 met heerl i jke witte wijnsaus en gri jze garnaalt jes met heerl i jke witte wijnsaus en gri jze garnaalt jes

RAGOUTSRAGOUTS  ( 1  kg voor 3 pers) per kg te bestellen (1  kg voor 3 pers) per kg te bestellen
EverzwijnstoofpotjeEverzwijnstoofpotje  € 22,50 /  kg € 22,50 /  kg
HertenstoofpotjeHertenstoofpotje  € 26,50 /  kg € 26,50 /  kg
Suprême van parelhoenf i letSuprême van parelhoenf i let  ( f i jne fr icassee van parelhoen) € 18,50 /  kg (f i jne fr icassee van parelhoen) € 18,50 /  kg
KippenfricasseeKippenfricassee  € 13 ,50 /  kg € 13,50 /  kg

DessertenDesserten
Chocolade-dessert by Gill Walschap (chocolade-hazelnoot-caramel & passievrucht)Chocolade-dessert by Gill Walschap (chocolade-hazelnoot-caramel & passievrucht)
Fruit ig-dessert by Gil l  Walschap (yoghurt-vanil le & framboosFruit ig-dessert by Gil l  Walschap (yoghurt-vanil le & framboos



GarniturenGarnituren
SaladebarSaladebar  (zonder aardappelsalade) € 4,50 /  pers. (zonder aardappelsalade) € 4,50 /  pers.

Rauwkostschotel  van sla,  tomaat,  komkommer,  wortel  en Rauwkostschotel  van sla,  tomaat,  komkommer,  wortel  en 
boontjesboontjes

BakgroenteschotelBakgroenteschotel  € 5,00 /  pers. € 5,00 /  pers.
Champignons,  uir ingen,  paprikareepjes,  gemarineerde Champignons,  uir ingen,  paprikareepjes,  gemarineerde 
krielt jes en boontjes met spek krielt jes en boontjes met spek 

Aardappelsalade (per 500 g) € 4,00 /  st .Aardappelsalade (per 500 g) € 4,00 /  st .
Gevuld appelt je met veenbessen (4 st . )  € 7 ,80 /  4 st .Gevuld appelt je met veenbessen (4 st . )  € 7 ,80 /  4 st .
Gebakken wit loof (4 st . )  € 5,50 /  4 st .Gebakken wit loof (4 st . )  € 5,50 /  4 st .
Huisgemaakte warme sauzen (500 ml)  € 7 ,50 /  500 mlHuisgemaakte warme sauzen (500 ml)  € 7 ,50 /  500 ml

Champignons,  jagersaus,  f ine champagnesaus,  druivensaus, Champignons,  jagersaus,  f ine champagnesaus,  druivensaus, 
portosausportosaus

AardappelbereidingenAardappelbereidingen
Aardappelkroketten (10 stuks) € 3,50 /  10 st .Aardappelkroketten (10 stuks) € 3,50 /  10 st .

steeds te bestellen per veelvoud van 10steeds te bestellen per veelvoud van 10
Aardappelpuree (500 g) € 4,00 /  500 gAardappelpuree (500 g) € 4,00 /  500 g
Aardappelgrat in (500 g) € 5,00 /  500 gAardappelgrat in (500 g) € 5,00 /  500 g
Gebakken krielt jes (500 g) € 4,00 /  500 gGebakken krielt jes (500 g) € 4,00 /  500 g
Aardappelsalade (500 g) € 4,00 /  500 gAardappelsalade (500 g) € 4,00 /  500 g



TafelschotelsTafelschotels
  
Keurslager GourmeKeurslager Gourme t  € 12 ,50 /  pers.t  € 12 ,50 /  pers.

(ook geschikt  om te bakken op gri l lplaat of  steengri l l )(ook geschikt  om te bakken op gri l lplaat of  steengri l l )
Tournedos,  gekruid kippenhaasje,  varkensf i let ,  kalfsvink,  mini Tournedos,  gekruid kippenhaasje,  varkensf i let ,  kalfsvink,  mini 
cordon bleu,  chippo-worstje,  hamburger en kalkoenf i let jecordon bleu,  chippo-worstje,  hamburger en kalkoenf i let je

I tal iaanse GourmetItal iaanse Gourmet  € 16 ,50 /  pers. € 16 ,50 /  pers.
Salt imbocca,  bocconcini ,  I tal iaans kalkoenhaasje,  mignonette Salt imbocca,  bocconcini ,  I tal iaans kalkoenhaasje,  mignonette 
met pesto,  pepersteak,  salciccia-fresca,  pestovink, met pesto,  pepersteak,  salciccia-fresca,  pestovink, 
pizzaburgerpizzaburger

Wild Gri l lWild Gri l l  € 20,50 /  pers. € 20,50 /  pers.
Hertenkalff i let ,  everzwijnf i let ,  eendenborstf i let , Hertenkalff i let ,  everzwijnf i let ,  eendenborstf i let , 
parelhoenf i let ,  worstje van wild-gehaktparelhoenf i let ,  worstje van wild-gehakt

KidsgourmetKidsgourmet  € 6 ,00 /  pers. € 6,00 /  pers.
Jungle-burger,  chippo-worstje,  k ipf i let jeJungle-burger,  chippo-worstje,  k ipf i let je

FondueFondue  € 12 ,50 /  pers. € 12 ,50 /  pers.
Malse stukjes rund,  varkens en kip aangevuld met gekruide Malse stukjes rund,  varkens en kip aangevuld met gekruide 
gehaktballet jesgehaktballet jes

Winter-bbq pakketWinter-bbq pakket  -  NIEUW! - € 19 ,50 /  pers. -  NIEUW! - € 19 ,50 /  pers.
Voorgerecht :  scampi-brochette met bi jpassend dipsausjeVoorgerecht :  scampi-brochette met bi jpassend dipsausje
Hoofdgerecht :  reuze mixed gri l l-brochette (350 g) met groentjes Hoofdgerecht :  reuze mixed gri l l-brochette (350 g) met groentjes 
(slamengeling & wit loof met spek) en een heerl i jke aardappel in (slamengeling & wit loof met spek) en een heerl i jke aardappel in 
de schil  en 2 warme sausjes (peper en provencaalse) de schil  en 2 warme sausjes (peper en provencaalse) 

Koude schotelsKoude schotels
CharcuterieschotelCharcuterieschotel  (vanaf 4 pers.)   € 12 ,25 /  pers. (vanaf 4 pers.)   € 12 ,25 /  pers.

Verzorgde vleeswarenschotel  met de beste producten uit  onze Verzorgde vleeswarenschotel  met de beste producten uit  onze 
toonbank,  kaas & 3 soorten saladestoonbank,  kaas & 3 soorten salades

  

KaasplankKaasplank
Een goed gebalanceerde en mooi ogende kaasplank vergezeld Een goed gebalanceerde en mooi ogende kaasplank vergezeld 
van noten,  vers fruit  & medjoules dadels.van noten,  vers fruit  & medjoules dadels.

Als hoofdgerecht (300 g /  pers.)   € 14,00 /  pers.Als hoofdgerecht (300 g /  pers.)   € 14,00 /  pers.
Als dessert (170 g /  pers.)  € 10,00 /  pers.Als dessert (170 g /  pers.)  € 10,00 /  pers.

Eveneens verkri jgbaar :  noten-rozi jnenbrood,  stokbroden,  rozi jnenbrood …Eveneens verkri jgbaar :  noten-rozi jnenbrood,  stokbroden,  rozi jnenbrood …



Gevulde kalkoen en gevogelteGevulde kalkoen en gevogelte
Gevulde kalkoenGevulde kalkoen  ( tot  10 pers.)  3 ,5 kg € 65,00 /  st . ( tot  10 pers.)  3 ,5 kg € 65,00 /  st .

Kalkoen uitgebeend en opgevuld met een heerl i jke Kalkoen uitgebeend en opgevuld met een heerl i jke 
kalkoenfarce van gevogeltegehakt ,  pistachenoten, kalkoenfarce van gevogeltegehakt ,  pistachenoten, 
boschampignons,  truffel  en cognac.  Lekker met onze boschampignons,  truffel  en cognac.  Lekker met onze 
champignonsaus en gebakken wit loof.  champignonsaus en gebakken wit loof.  

Gevulde babykalkoenGevulde babykalkoen  ( tot  5 pers.)  1 ,75 kg € 35,00 /  st . ( tot  5 pers.)  1 ,75 kg € 35,00 /  st .
Kalkoen uitgebeend en opgevuld met een heerl i jke Kalkoen uitgebeend en opgevuld met een heerl i jke 
kalkoenfarce van gevogeltegehakt ,  appelt jes,  mandari jnt jes en kalkoenfarce van gevogeltegehakt ,  appelt jes,  mandari jnt jes en 
rozi jnt jes.  Lekker met onze jachtsaus en gevuld appelt je met rozi jnt jes.  Lekker met onze jachtsaus en gevuld appelt je met 
gebakken wit loof.gebakken wit loof.

Gevulde kalkoenrolladeGevulde kalkoenrollade  € 18,50 /  kg € 18,50 /  kg
(gebraadje) voor de kleinere feesttafel(gebraadje) voor de kleinere feesttafel
Zelfde vull ing als hierboven maar vanaf 2 pers.Zelfde vull ing als hierboven maar vanaf 2 pers.
Hart ige vull ingHart ige vull ing
Zoete vull ingZoete vull ing

Bereidingswijze:Bereidingswijze:
Braden van een kalkoen,  verwarm uw oven op 150°CBraden van een kalkoen,  verwarm uw oven op 150°C
Voor de eerste 2 kg telt  u 1 .30uVoor de eerste 2 kg telt  u 1 .30u
daarna per kg 30 min bi j tel lendaarna per kg 30 min bi j tel len
(Gewicht van uw kalkoen 3,5kg = 2 . 15u braden)(Gewicht van uw kalkoen 3,5kg = 2 . 15u braden)
Buffetten en schotelsBuffetten en schotels Prettige feesten

                        en smaakvol 2021



Uitzonderlijke openingsurenUitzonderlijke openingsuren
Woensdag 23 december  open van 8u-12uWoensdag 23 december  open van 8u-12u
Donderdag 24 december  enkel bestell ingen afhalen tussen 9u-14uDonderdag 24 december  enkel bestell ingen afhalen tussen 9u-14u
Vri jdag 25 december  enkel bestell ingen afhalen tussen 11u-12uVri jdag 25 december  enkel bestell ingen afhalen tussen 11u-12u
zaterdag 26 december  open van 8u-17u (doorlopend)zaterdag 26 december  open van 8u-17u (doorlopend)
zondag 27 december  geslotenzondag 27 december  gesloten
maandag 28 december  geslotenmaandag 28 december  gesloten
dinsdag 29 december  open van 8u-12.30 13.30u-18udinsdag 29 december  open van 8u-12.30 13.30u-18u
woensdag 30 december  open van 8u-12uwoensdag 30 december  open van 8u-12u
donderdag 31 december  enkel bestell ingen afhalen tussen 9u-14udonderdag 31 december  enkel bestell ingen afhalen tussen 9u-14u

Vri jdag 1/ 1  tot  en met maandag 4/ 1  geslotenVri jdag 1/ 1  tot  en met maandag 4/ 1  gesloten

BESTELLINGEN VOOR DEZE DAGEN KAN ENKEL IN DE WINKEL, NIET ONLINE.BESTELLINGEN VOOR DEZE DAGEN KAN ENKEL IN DE WINKEL, NIET ONLINE.
KERST:  TEN LAATSTE OP KERST:  TEN LAATSTE OP ZATZATERDAG 19/ 12ERDAG 19/ 12
NIEUWJAAR: TEN LAATSTE OP ZATERDAG 26/ 12NIEUWJAAR: TEN LAATSTE OP ZATERDAG 26/ 12

BESTELLINGEN NA DEZE DATUM KUNNEN WEGENS OVERBEZET T ING BESTELLINGEN NA DEZE DATUM KUNNEN WEGENS OVERBEZET T ING 
GEWEIGERD WORDENGEWEIGERD WORDEN

Raf & Lieve
Prettige feesten

                        en smaakvol 2021



PUURSESTEENWEG 90 – 2880 BORNEM
03/889 07 08

RUIME PARKING ACHTERAAN (INGANG VIA DE BREEVENSTRAAT)

KEURSLAGER PAUWELS

OPENINGSUREN

MAANDAG:  GESLOTEN 
DINSDAG:  8:00-12:30, 13:30-18:00 
WOENSDAG:  8:00-12:30, 13:30-18:00 
DONDERDAG:  8:00-12:30, 13:30-18:00 
VRIJDAG:  8:00-12:30, 13:30-18:00 
ZATERDAG:  8:00-17:00 
ZONDAG:  GESLOTEN


