Feestfolder
2020 - 2021

Topslager Dirk Tack
Parklaan 53
2610 Wilrijk
tel: 0496 80 62 35
www.dirktack.be
info@dirktack.be

Geldigheid van deze folder
Deze feestfolder vervangt van 15/12 tot 05/01 alle andere folders en bestelmogelijkheden (winterboek, website, e.a.)

Hoe kan u uw bestelling plaatsen?
◊

Via mail: info@dirktack.be. Wij contacteren U achteraf ter bevestiging
(vergeet niet Uw telefoonnummer te vermelden)

◊

In de winkel (niet telefonisch). U kan daar wel Uw telefoonnummer
achterlaten zodat we U ‘s avonds kunnen contacteren

◊

Online via de website www.dirktack.be, U kan hier tijdens uw
bestelling ook online betalen

Wanneer haal ik mijn bestelling af?
U ontvangt van ons een tijdstip waarop U Uw bestelling kan afhalen
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Aperitiefhapjes koud
Glaasje gevuld met gerookte zalm en appel

1.70 € per stuk

Glaasje gevuld met garnaal cocktail

1.70 € per stuk

Glaasje gevuld met gerookte zalm en kruidenkaas

1.70 € per stuk

Glaasje gevuld met serano ham en meloenpartjes

1.70 € per stuk

Aperitiefhapjes warm (+/- 10 min in oven op 170°C)
Ovenklare worstenbrooodjes

0.85 € per stuk

Knapperige minipiza

0.85 € per stuk

Vidé gevuld met garnaal

0.85 € per stuk

Vidé gevuld met kaassouflé

0.85 € per stuk

Vidé gevuld met kipvulling

0.85 € per stuk

Aperitiefhapjes combinatie
Assortiment van 15 warme hapjes

10.50 €

Assortiment van 15 warme + 10 koude hapjes

25.00 €

Tapas schotel
Waaier van verschillende tapa’s gevuld in potjes
Olijfjes
Pepedews
Zongedroogde tomaatjes
Ansjovis
Salami
Italiaanse salami
Chorizo

Mandje van
6 potjes
25 .00€
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Soepen voor uw kerst of eindejaarsfeest
Tomatenroomsoep met balletjes

3.50 € per liter

Parelhoensoep met boschampignons

4.50 € per liter

Kreeftensoep met visvulling

7.00 € per liter

Witloofsoep met garnaaltjes

4.50 € per liter

Aspergeroomsoep met fijne stukjes asperges

4.50 € per liter

Koude voorgerechten
Zeevruchtencocktail

11.00 € per stuk

Glas rijkelijk gevuld met grijze Noordzee garnaaltjes, slareepjes, tomaat, eitjes en cocktailsaus

Carpaccio van gerookte zalm

10.50 € per stuk

Fijn gesneden Schotse gerookte zalm op bord geserveerd
met fijn gesnipperde uitjes en verse peterselie vergezeld
van enkele kersttomaatjes

Carpaccio van hoeverund op chefs wijze

10.50 € per stuk

Fijn gesneden filet mignon op bord geserveerd met rucola,
Parmezaan en pijnboompitjes

Vitello tonato

10.50 € per stuk

Italiaanse klassieker van fijn rosé gebraden kalfsvlees geserveerd op en bord afgewerkt met rucola sla en een sausje van tonijn, ansjovis en kappertjes

Deense gerookte visschotel

10.50 € per stuk

Bordje van 3 soorten gerookte vis op een bedje
van slasnippers met mini tomaat garnaal, gevuld
eitje en cocktailsaus
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Warme voorgerechten
Oostends vispannetje

11.50 € per stuk

In visfumet gepocheerde zalm, tongrolletjes en Deense kabeljauw
vergezeld met grijze garnalen in een wijnsausje

Scampi’s in een kreeftensausje

11.50 € per stuk

6 gepelde reuzescampi’s in een zacht sausje van kreeft afgewerkt
met kleine stukjes tomaat

Normandische tongrolletjes in garnaalsaus

11.50 € per stuk

3 gepocheerde tongfilets in een sausje van grijze garnaal en groenten reepjes

Sint Jacobs gratin met scampi’s

12.50 € per stuk

Ovenschaaltje met een duo van kortgebakken Scampi’s en gegrilde
Sint Jacobsvruchten in chardonay saus
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Hoofdgerechten
Al onze hoofgerechten zijn geschikt in stenen ovenschotels met bijbehorende saus en dienen enkel nog afgedekt met aluminiumfolie, gedurende 20 min opgewarmd in een voorverwarmde oven op 180°C
Al onze hoofdgerechten zijn vergezeld van bijpassende groenten en
fruit (witloof en spekboontjes, appeltje met veenbessensaus)
Al onze hoofdgerechten krijgen ook kroketten of puree mee

Vleesgerechten
Konijnenbillen op grootmoeders wijze

15.00 € per portie

2 billen in een lekkere bruine zoete saus

Chateaubriand van rundsvlees

17.50 € per portie

Lekkere wit-blauwe steak gegrild en afgedekt met een lekkere
vleesjus

Varkenshaasje met boschampignons

17.50 € per portie

Rosé gebakken varkenshaasje met champignons in een bruine
saus

Lamskroontje in graanmosterdsaus

19.50 € per portie

Rosé gebakken lamscotteletjes in een lichte vleesjus met
graanmosterd

Wildgerechten
Hertekalffilet grand veneur

26.50 € per portie

Fijn stukje hertekalffilet rosé gebakken overgoten met een wildsausje

Fazant fine Champagne

21.50 € per portie

Fazantfilet sappig gebakken in een fijne champagne saus met
champignons

Heerlijk mals wildstoofpotje van everzwijn en ree

14.50 € per portie

Gemarineerd en gestoofd wildvlees met een heerlijke saus van
champignons en spekjes
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Visgerechten

De visgerechten worden vergezeld van een gratinschoteltje, groentenpuree
en een heerlijke saus (Garnaal of kreeften).

Delicatesse uit de Noordzee

21.50 € per portie

Gepocheerde tongfilet, kabeljauw, zalm en scampi in een garnaalsausje

Normandische tongrolletjes in garnaalsaus

18.50 € per portie

6 gepocheerde tongfilets op een groentekransje overgoten met
een garnaalsausje

Scampi bisque gegratineerd

17.50 € per portie

6 gepelde reuzescampi’s gegrild, geserveerd op een groentekrans
en overgoten met een kreeften sausje

Gegrilde zalmfilet op vel

21.50 € per portie

Stevige portie zalm op vel, gekruid en gegrild vergezeld van een
gratinschoteltje en een groentenpuree en een heerlijke saus
(Garnaal of kreeften).
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Samengestelde menu‘s van de chef
Menu 1
Voorgerecht: zeevruchtencocktail
Hoofdgerecht: wildstoofpotje van everzwijn en ree

Menu 2
Voorgerecht: Oostends vispannetje
Hoofdgerecht: Chateaubriand van rundsvlees

Menu 3
Voorgerecht: Normandisch tongrolletje in garnaalsaus
Hoofdgerecht: Gegrilde zalmfilet op vel

Menu 4
Voorgerecht: Deense gerookte visschotel
Hoofdgerecht: Lamskroontje in graanmosterdsausje

23.50 € per persoon
+ 5 warme hapjes
inbegrepen
26.90 € per persoon
+ 5 warme hapjes

inbegrepen
29.50 € per persoon
+ 5 warme hapjes
inbegrepen
28.90 € per persoon
+ 5 warme hapjes
inbegrepen
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Specialiteit van het huis
Zelf te bakken
De kalkoen of kip worden ontbeend en opgevuld met kipgehakt, kalkoenfilet, mandarijnpartjes, groentereepjes, rozijntjes en noten (geen
drank).
De kalkoen of kip wordt dan zorgvuldig met spek bedekt zodat U ze
kan braden
Braadtip
Neem de kalkoen of kip op voorhand uit de koelkast zodat ze op kamertemperatuur kan komen
Plaats de kalkoen of kip in een voorverwarmde oven op 140°C.
Baktijd: - eerste 2kg 1,5 uur
- daarna per extra kg 30 minuten bijtellen.
Voorbeeld : een kalkoen van 4kg bakt U op 1.5 + 2x30’ = 2,5 uur

Feestelijk gevulde eindejaarskalkoen (3,5 kg)

17.00 € per kg

Feestelijk gevulde babykalkoen (2 kg)

17.00 € per kg
17.00 € per kg

Feestelijk gevulde kalkoenfilet (2,2 kg)
Feestelijk gevulde babykalkoenfilet (1,5 kg)

17.00 € per kg

Bereide kalkoenen (enkel opwarmen)
Kalkoenfiletgebraad gevuld met feestfarce
Sappig gebakken filet met champignon saus vergezeld met
groentjes, fruit en kroketjes

14.50 € per portie

Kalkoenfilet menu (4 personen)
Hele gevulde babykalkoen filet met fijne champignon saus
vergezeld met witloof, spekboontjes, appeltje + kroketjes
voor 4 personen

59.00 € per menu

Kalkoenfilet menu (6 personen)
Hele gevulde kalkoen filet met fijne champignon saus
vergezeld met witloof, spekboontjes, appeltje + kroketjes
voor 6 personen

85.00 € per menu
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Hele babykalkoen menu (4-6 personen)

85.00 € per menu

Kalkoen 2 kg uitgebeend en opgevuld (totaal gewicht 2kg), gebraden, en vergezeld met witloof (6), spekboontjes (6), appeltje (6) +
kroketjes (25 stuks) en heerlijke champignonsaus

Hele kalkoen menu (10-12 personen)

150.00 € per menu

Kalkoen 3 kg uitgebeend en opgevuld (totaal gewicht 4kg), gebraden, en vergezeld met witloof (12), spekboontjes (12), appeltje (12)
+ kroketjes (50stuks) + 2l champignonsaus

Combinatie menu kalkoen en farce (4-6 personen)

85.00 € per menu

Deze combinatiemenu bestaat uit:








Een hele voorgebraden (niet gevulde) babykalkoen
Een aparte vulling (fricandon)
witloof (6 stuks)
spekboontjes (6 stuks)
appeltje (6 stuks)
kroketjes (25 stuks)
1 l champignonsaus

Combinatie menu kalkoen en farce (10-12 personen)
Deze combinatiemenu bestaat uit:







150.00 € per menu

Een hele voorgebraden (niet gevulde) kalkoen
Een aparte vulling (fricandon)
witloof (12 stuks)
spekboontjes (12 stuks)
appeltje (12 stuks)
kroketjes (50 stuks)

◊

Opwarmen in een voorverwarmde oven op 140°C
◊

Kalkoen : 70 min
◊
Fricandon: 45 min
U kan dan een stuk kalkoenwit en een stuk fricandon (feestfarce) apart
serveren.
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Gezellig tafelen
Fondue
Schotel vleesfondue (300 gr per persoon)

11.00 € per persoon

Rundsblokjes
Varkens haasje
Kipfilet
Kruiden balletjes
Spek rolletjes
Worstjes

Schotel vleesfondue (350 gr per persoon)

14.50 € per persoon

Gerijpte steakblokjes
Kipfilet
Kalkoenfilet
Lamsvlees
Kalfsvlees
Varkenshaas

Schotel vleesfondue kinderen (200 gr per persoon)

5.50 € per persoon

Kipfilet
Kruidenbollekes
Spekrolletjes
Worstjes

Groentepakket
Geraspte worteltjes
Tomaatjes
Komkommerreepjes
Witte kool + appeltjes
Aardappelsla
Pasta met groentjes en pesto
4 soorten sausjes
1/2 baguette per persoon

fondue (300 gr per persoon) + groentepakket

13.90 € per persoon

fondue (350 gr per persoon) + groentepakket

17.50 € per persoon

fondue kinderen (200 gr per persoon) + groentepakket

8.00 € per persoon
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Gourmet
Schotel vlees (6 soorten)

7.50 € per persoon

Gerijpte rundssteak
Kipfilet
Chipolataworstje
varkenshaasje
Kalfs cordon bleu
Runds brochet

Schotel vlees (10 soorten)

11.00 € per persoon

Gerijpte steak
Kipfilet
Kalkoenfilet
Cordon bleu
Worstje
Hamburger
Lamsvlees
Rundsbrochet
Kalfsvlees
Varkenshaas

Schotel vlees kinderen (5 soorten)

5.50 € per persoon

Kipfilet
Kruidenbollekes
Spekrolletjes
Hamburgertje
Kip brochetje

Groentepakket
Geraspte worteltjes
Tomaatjes
Komkommerreepjes
Witte kool + appeltjes
Aardappelsla
Pasta met groentjes en pesto
4 soorten sausjes
1/2 baguette per persoon

Schotel vlees (6 soorten) + groentepakket

11.00 € per persoon

Schotel vlees (10 soorten) + groentepakket

13.90 € per persoon

Schotel vlees kinderen (5 soorten) + groentepakket

8.00 € per persoon
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Wild Gourmet
Schotel vlees (10 soorten)

20.00 € per persoon

Fazantfilet
Everzwijnfilet
Hertenkalffilet
Hazenfilet
Eendenfilet
Kalkoenfilet
Struisvogelfilet
Parelhoenfilet
Konijnfilet
Varkenshaas
Reefilet

Groentepakket
Geraspte worteltjes
Tomaatjes
Komkommerreepjes
Witte kool + appeltjes
Aardappelsla
Pasta met groentjes en pesto
4 soorten sausjes
1/2 baguette per persoon

Schotel vlees (10 soorten) + groentepakket

23.00 € per persoon
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Stone grill
Schotel vlees & vis (7 soorten)

9.00 € per persoon

Gerijpte rundssteak
Kipfilet
Chipolattaworstje
Varkenshaasje
Rundsbrochet
Scampibrochetje
Zalm op vel

Schotel vlees & vis (12 soorten)

13.50 € per persoon

Gerijpte steak
Kipfilet
Kalkoenfilet
Worstje
Hamburger
Lamsvlees
Rundsbrochet
Kalfsvlees
Varkenshaas
Scampibrochet
Zalm op vel
Kabeljauw filet

Schotel vlees & vis kinderen (6 soorten)

7.00 € per persoon

Kipfilet
Kruidenbollekes
Spekrolletjes
Hamburgertje
Kipbrochetje
Scampibrochetje

Groentepakket
Geraspte worteltjes
Tomaatjes
Komkommerreepjes
Witte kool + appeltjes
Aardappelsla
Pasta met groentjes en pesto
4 soorten sausjes
1/2 baguette per persoon

Schotel vlees & vis (6 soorten) + groentepakket

13.00 € per persoon

Schotel vlees & vis (10 soorten) + groentepakket

17.90 € per persoon

Schotel vlees & vis kinderen (6 soorten) + groentepakket

9.50 € per persoon
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Tepan yaki
Schotel vlees & vis (6 soorten)

10.00 € per persoon

Gerijpte entrecote
Kipfilet
Chipolattaworstje
Rundsbrochet
Scampibrochetje 3 stuks
Zalm op vel

Schotel vlees & vis (10 soorten)

15.00 € per persoon

Gerijpte entrecote
Kipfilet
Scampibrochet 3 stuks
Worstje
Merguezeworst
Lamsvlees
Rundsbrochet
Kalfsbrochet
Varkenshaas
Zalmfilet op vel

Schotel vlees & vis kinderen (6 soorten)

7.00 € per persoon

Kipfilet
Kruidenbollekes
Spekrolletjes
Hamburgertje
Kipbrochetje
Scampibrochet 2 stuks

Groentepakket
Geraspte worteltjes
Tomaatjes
Komkommerreepjes
Witte kool + appeltjes
Aardappelsla
Pasta met groentjes en pesto
4 soorten sausjes
1/2 baguette per persoon

Schotel vlees & vis (6 soorten) + groentepakket

13.00 € per persoon

Schotel vlees & vis (10 soorten) + groentepakket

17.90 € per persoon

Schotel vlees & vis kinderen (6 soorten) + groentepakket

9.50 € per persoon
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Schotels en buffetten
Kaasbuffet (vanaf 2 personen)

13.90 € per persoon

Rijk gevulde mand met 10 soorten kaas uit België & Frankrijk.
Gegarnierd met fruit, noten en rozijntjes.
Elke kaassoort wordt voorzien van een benaming.
Bijbehorend met lekkere fruitsoorten en groentjes op een mandje.
½ frans brood per persoon

Kaasparty special (vanaf 2 personen)

15.90 € per persoon

Rijk gevulde mand met 10 soorten kaas uit België & Frankrijk.
Gegarnierd met fruit, noten en rozijntjes.
Elke kaassoort wordt voorzien van een benaming.
Bijbehorend met lekkere fruitsoorten en groentjes op een mandje.
Extra erbij:
Volkoren brood
Rozijnenbrood
Suikerbrood
Pistoletjes

Charcuterie buffet (vanaf 2personen)

13.90 € per persoon

Vlees
Ham
Rosbief
Kipfilet
Gandaham met meloen
Salami
Huisgemaakte koek
Filet de sax
Salades
Krabsla
Kip curry
Tonijnsla
Garnaalsla
Feestsalade
Prepare
Paté
Aangepaste paté naargelang seizoen
Assortiment groentjes + aardappelsla
½ frans brood per persoon
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Eindejaarsbuffet (koud en warm) (vanaf 2personen)

27.00 € per persoon

Koud
Garnaalcocktail in glas
Eitje met hammousse
Peche met tonijn
Hespenrolletje met asperges
Assortiment groentjes en aardappelsla Aangepaste
sausjes
1/2 frans brood per persoon
Warm
Normandische jagersfilet
Wildstoofpotje met champignons en rode wijnsaus Trio
van groentepuree
Kerstappeltjes met veenbessensaus en wijnpeertjes
Brussels lof en spekboontjes

Eindejaarsbuffet (koud) (vanaf 2 personen)

30.00 € per persoon

Tomaat gevuld met garnalen
½ kreeft Belle Vue
Franse gedroogde ham met meloenpartjes
Eitje gevuld met hammousse
Peche gevuld met tonijn
Rosé gebakken rosbief
Gefarceerde kalkoenfilet met ananasreepjes Gerookte
zalm en forel met vinaigrettegroentjes Aardappelsla met
waaier van groentjes
Bordjes van wildpastei met confituurtjes
1/2 frans brood per persoon + sausjes

Gevulde kofferbroden
Schotel 25 stuks

35.00 € per persoon

Een leuke gegarnierde rieten mand gevuld met heerlijke pistolets of
mini sandwiches De pistolets of mini sandwiches worden belegd
met lekkere salades, Franse kaas, lekkere smosjes van kaas & hesp
Elk broodje wordt afzonderlijk in een mooi dentelle gelegd en op
een schotel gepresenteerd

Schotel 40 stuks

50.00 € per persoon

Een leuke gegarnierde rieten mand gevuld met heerlijke pistolets of
mini sandwiches De pistolets of mini sandwiches worden belegd
met lekkere salades, Franse kaas, lekkere smosjes van kaas & hesp
Elk broodje wordt afzonderlijk in een mooi dentelle gelegd en op
een schotel gepresenteerd
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Desserten
Kerstbuche (vanaf 1 persoon)
3,60 € per persoon (vanaf 1 persoon)
Nieuwjaarsbuche

3,60 € per persoon

Verschillende smaken
 crème fraiche
 mokka
 crème au beurre
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Goed om weten
Hoe kan u uw bestelling plaatsen?


Via mail: info@dirktack.be. Wij contacteren U achteraf ter bevestiging
(vergeet niet Uw telefoonnummer te vermelden)



In de winkel (niet telefonisch). U kan daar wel Uw telefoonnummer achterlaten zodat we U ‘s avonds kunnen contacteren

Tijdens deze voor ons zeer drukke periode vragen wij Uw begrip en worden
er enkel online bestellingen opgenomen tussen 23/12 en 26/12.
Wanneer haal ik mijn bestelling af?
U ontvangt van ons een tijdstip waarop U Uw bestelling kan afhalen
Openingsuren van de winkel
Maandag 21/12/2020

Rustdag

Dinsdag 22/12/2020

Winkel open van 8 tot 18u

Woensdag 23/12/2020

Winkel gesloten

Donderdag 24/12/2020

Winkel open van 8 tot 17u

Vrijdag 25/12/2020

Winkel gesloten
enkel afhalingen vanaf 11:30u

Zaterdag 26/12/2020

Winkel open van 8 tot 17u

Zondag 27/12/2020

Winkel open van 8 tot 13u

Maandag 28/12/2020

Rustdag

Dinsdag 29/12/2020

Winkel open van 8 tot 18u

Woensdag 30/12/2020

Winkel open van 8 tot 13u

Donderdag 31/12/2020

Winkel open van 8 tot17u

Vrijdag 01/01/2021

Winkel gesloten

enkel afhalingen vanaf 11:30u
Zaterdag 02/02/2021

Winkel open van 8 tot 17:00 u
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Dirk en zijn team

wensen U en Uw
familie een vrolijk
kerstfeest en
een voorspoedig
2021

