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Al meer dan 50 jaar pure ambacht



Hoe plaats ik mijn bestelling?
Online (webshop)
Surf naar www.keurslager-michielsen.be en ga naar de webshop. Vervolgens kan u in het 
overzicht kiezen voor een bepaalde categorie: bv fondue/gourmet. Er gaat een lijstje open, u 
klikt dan bv. op fondue. Alle mogelijke opties worden zichtbaar. Na het klikken op de foto ziet 
u wat deze schotel inhoudt. Wenst u af te ronden, klik bovenaan op het winkelmandje. U krijgt 
een overzicht. Klik hierna op bestellen.

Telefonisch en in de winkel
Tijdens onze openingsuren (9u-18u) kunt u de bestelling in de winkel alsook telefonisch op 
het nummer 03 238 51 13 doorgeven. We noteren uw bestelling en plannen ze meteen in. 

Via mail
Mail naar bestel@keurslager-michielsen.be.

Bijbestelling
Denk goed na voordat u een bestelling 
plaatst en probeer zoveel mogelijk alles in 
één keer door te geven. Een bijbestelling 
plaatsen kan uiteraard, maar elke bijbestel-
ling wordt als een aparte bestelling ingege-
ven en kan voor misverstanden zorgen.

Manco
Wij werken met dagverse producten en daar-
door zijn wij afhankelijk van de aanvoer van 
onze leveranciers. Bij een manco nemen wij 
ons het recht om u een evenwaardig alterna-
tief voor te stellen. U mag bij afhaling van uw 
bestelling het alternatieve product weigeren.

Volgnummer
Bij het plaatsen van uw bestelling ontvangt 
u een bestelbon met volgnummer en afhaal 
uur. Breng dit nummer bij het afhalen zeker 
mee en tracht het uur te respecteren. Dit ga-
randeert een vlotte werking van ons atelier 
en voorkomt dat u langer moet wachten dan 
nodig. Het nemen van een volgnummer geldt 
voor iedereen. Heeft u uw bestelling via 
de webshop of via email geplaatst, dan ont-
vangt u kort daarna uw volgnummer. Gelie-
ve uw volgnummer zorgvuldig bij te houden, 
want enkel dit nummer geldt als bevestiging 
van uw bestelling. Heeft u geen mail ont-
vangen met bevestiging, dan is uw bestelling 
niet geregistreerd. Dit kan enkele dagen in 
beslag nemen, dank u voor uw begrip.
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Kan ik mijn bestelling laten leveren? 
Natuurlijk kan dit!
Onze speciale leveringsvoorwaarden vindt u online terug. Leveringen kunnen enkel 
elektronisch betaald worden aan de chauffeur. Onze chauffeurs doen hun uiterste 
beste om uw bestelling met de meeste zorg en tijdig ter plaatste af te leveren. Wees 
geduldig en begripvol aub.

Betalen
Wordt u tijdens het plaatsen 
van uw bestelling de moge-
lijkheid geboden om vooraf te 
betalen, dan verzoeken wij u 
om dit ook te doen. Zo beperkt 
u de wachttijd aan de kassa.

Bestelling 
nakijken
Controleer bij het thuisko-
men uw bestelling. Indien er 
iets zou ontbreken, dan stel-
len we alles in het werk om 
u zo snel mogelijk te helpen.

Waarborg
Alle waarborgen worden bij 
het terugbrengen van het 
geleende materiaal terug-
gestort op uw rekening. Wij 
trachten uw waarborg bin-
nen de 7 dagen terug te stor-
ten. Voor meer info over het 
terugbetalen van uw waar-
borg vragen wij u vriendelijk 
te mailen naar boekhouding@
keurslager-michielsen.be met 
duidelijke vermelding van uw 
naam, rekeningnummer en evt. 
het nummer van uw bestel-
ling. Bestelt u online, geef 
dan bij het afronden van uw 
bestelling het rekeningnum-
mer in waarop de waarborg te-
ruggestort dient te worden. 

Borden 
Porselein warm voorgerecht 
of hoofdgerecht 
Porseleinen potjes en schalen 
Leeggoed bakken 
Voor een vlotte organisatie 
in ons ateliers worden alle 
schotels per persoon gelegd 
Met uitzondering van onze 
buffetten.
Netjes, overzichtelijk en 
stijlvol per persoon op een 
schotel gepresenteerd.

Prijzen
De prijzen in deze brochure 
kunnen onderhevig zijn aan 
wijzigingen. Indien er een 
prijsverschil is tussen de 
prijs in de brochure en de 
prijs in de winkel, dan geldt 
de prijs in de winkel als de 
juiste prijs.
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Apero Time
De hapjes die je bij het aperitief geeft, zijn als een trailer voor een film: kleurrijk en uit-
nodigend. Een weerspiegeling van wat nog komen zal!

Amuses
9043 . 5 stuks (1 van elk)  € 14.75
9022 . 10 stuks (2 van elk)  € 29.50
9033 . 15 stuks (3 van elk)  € 44.75
9041 . 20 stuks (4 van elk)  € 59.00
Bestaande uit:
Amuse Schotse zalm: Lollo Bianco / prei / Schotse zalm / scheuten
Amuse Thaise kip: kip op Thaise wijze / rucola / mais / pepers / ananas
Amuse Ceasar: ijsberg / hoeve kip / ansjovis / bieten / Parmezaan
Amuse Rivierkreeft: Lollo Bianco / komkommer / kreeftjes / cres / Cognac
Amuse op z’n Deens: rode ui / jonge haring / crème / dille 

Warme hapjes
naar keuze à € 7.90
9253 . Mini worstenbroodje met kalfsvlees (6 st)
9254 . Mini pizza (veggie) (6 st)
9257 . Mini loempia met dipsausje (10 st)
9039 . Pizza puntjes (4 st)
9261 . Kipnuggets (10 st)

Canapé de luxe
9024 . Verpakking van 35 stuks  
€ 59.00
5 Wraps met zalm en kruidenkaas
5 Katerhapjes
5 Honing pepertjes
5 Groene peperoni gevuld
Prosciutto di Parma
Heerlijke dip met grissini
Truffel-Parmezaan salami
Potje gemengde olijven
Potje ansjovisjes6



Aperitiefhapjes 
De prijzen vindt u terug op onze website.

Half zongedroogde tomaatje 150g 
Groene olijven met knoflook 150g 
Zwarte olijven met knoflook 150g 
Italiaanse olijvenmix 150g 
Appel kappertjes 150g 
Gegrilde artisjokken 150g 
Ansjovisjes met look 150g 
Ansjovisjes op Oosterse wijze 150g 
Peppedew gevuld met roomkaas 150g 
Dadels gevuld met roomkaas 125g 
Hummus natuur 160g 
Hummus Sweet & Sour peppers 160g 
Hummus Puttanesca 180g 

Mascarpone feta peppadew 150g
Zoute aardappeldip 150g topper 
Grissini stokjes 
Breekbrood 
Cacciatore 
Abruzzese 
Saltuffo met Parmezaan gesneden 
La Geganta 
Indische balletjes 150g 
Salami blokjes 150g
Kaasblokjes 150g
Mozzarella 
Mozzarella met truffel 
Burrata 
Parmezaan ca 250g 
Parmezaan schilfers 150g 
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Etagère Michielsen
9023 . Etagère Michielsen (4 pers. +)  
€ 69.00

Bestaande uit: 
Gerookte zalm  / Parmezaan krullen  
prosciutto di Parma  / mortadella  
ansjovis op spies / pastrami / truffelsalami 
gevulde peppedew / honing pepertjes 
gevulde groene pepers 
een heerlijk dip met grissini stokjes 
groenen olijven en Ibiza chips



Antipasti
De prijzen van de hapjes vindt u terug 
op onze website.

Viaggio Di Gusto Centro Italia 
(Parma / Panchetta / salami) 

Viaggio Di Gusto Sud Italia (140g) 
(Parma / Copocollo / Spianata / salami) 

Viaggio Di Gusto Nord Italia (140g) 
(Speck / Bressaola / salami) 

Prosciutto di Parma 16 maanden 
100g Maletti (Parma) 

Prosciutto Cotto 110g Maletti 
(gekookte Italiaanse ham) 

Panchetta Tradizionale 110g Maletti 
(gedroogd buikspek) 

Mortadella Ducale 110g Maletti 
(Italiaanse kookworst) 

Bressaola 90g (gedroogd rundsvlees) 

Flinterdun gesneden 
of chiffonade 
Coppa chiffonade (gedroogd nekvlees) 
Speck chiffonade (gedroogd spek op de wijze 
van Parma) 
Prosciutto Crudo chiffonade (gedroogde 
Italiaanse ham) 
Salami Gentile chiffonade (Italiaanse salami) 

Tapas Time 
9084 . Tapas for Two € 19.95 / 2p
Bordje met tapas voor twee personen
Bestaande uit: Manchego / La Geganta / rilette 
prosciutto di Parma / burrata / panchetta ven-
tricina / olijven / peppadew / gedroogde toma-
tjes 

9081 . Tapasbord (4 pers. +)        € 45.00/bord
Ruim assortiment heerlijke specialiteiten uit 
het buitenland zoals Parmaham / la Geganta / 
mortadella / panchetta / ventricina picante / 
domschinken / apero-balletjes / kaas  / olijfjes 
dipje en ansjovis

9082 . Tapas de luxe (min. 6 pers.) € 16.95 pp.
Een assortiment van de fijnste delicatessen 
uit Italië en Spanje: Parmaham / la Geganta 
/ mortadella / panchetta / ventricina pican-
te / domschinken / apero-balletjes / kaas en 
olijven mooi geschikt op een ruim tapasbord. 
Het geheel aangevuld met 2 amuse-glaasjes 
van de chef, een heerlijke dip met grissini, 
pastrami artisjokken, gevulde dadels, gevul-
de pepertjes, gemengde olijven, truffel dip.

9034 . Tapas Box (4 pers.) € 49.95
Fles Cava of Prosecco
Ibiza chips / Truffelsalami / Olijfjes / Dipje 
met dipstokjes / Italiaanse en Spaanse char-
cuterie

Wraps
9459 . Assotiment wraps € 13.90
Zalm / hot chicken / tomaat Parmezaan 
zoete aardappel
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De truffel
De voorliefde van Keurslager Michielsen.

Onze truffels komen uit Italië en 
Frankrijk en worden meermaals per 
week vers aangeleverd.
Op eenvoudig verzoek, zorgen wij voor 
de gewenste truffel. Deze kan steeds 
afgehaald of verzonden worden.
Dagelijks voor 11u00 besteld (tenzij 
onvoorziene omstandigheden) is vol-
gende dag geleverd. Kostprijs van de 
verzending bedraagt € 18.00.

Ons volledig assortiment vindt u te-
rug op onze website.
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Verse dagsoep
Alle dagen verse dagsoep!
Elke dag van de week serveren wij een verse 
dagsoep. Op onze website vindt u alle soepen 
alsook de beschikbaarheid.
Onze favoriet tomatenroom met balletjes is 
altijd verkrijgbaar. 

Maaltijdsalades
Met dressing naar keuze en broodje

Salade met scampi
Salade met tonijn
Salade met gerookte zalm & kruidenkaas 
Salade met buffelmozzarella
Salade met kip en mangoblokjes
Salade met kip en aardappelsalade
Salade met kip en guacamole 
Salade met kip en avocado
Salade Caesar zonder ansjovis
Salade met fetakaas
Salade met geitenkaas
Salade met hummus
Salade met pasta
Salade vitello tonato
Salade carpaccio
Salade mixe (enkel groentjes)
Koude schotel met garnaal
Parmaham 15 maanden gedroogd met meloen

Traiteur onze klassiekers
Vidé   € 22.95/kg
Stoofvlees  € 22.95/kg
Konijn  € 29.95/kg
Kalfsstoofpotje   € 24.95/kg
Kalfsballetjes    € 24.95/kg
Waterzooi € 24.95/kg
Wildstoverij       € 32.85/kg

Home Sweet Meal
Onze “Home Sweet Meal” dagschotels kan u 
op de website raadplegen alsook de prijzen.
Bestel tijdig dan bent u zeker dat uw dag-
schotel nog voorradig is.

Fonds
Diverse fonds Michielsen 
per 185ml  € 4.9

Sauzen
Warme sauzen per 185ml  € 5.90 tot € 6.99
5614 . Fine champagnesaus
5615 . Groene pepersaus
5621 . Bearnaise saus

Koude sauzen per 125ml   € 2.00
1100 . Mayonaise 
1101 . Mosterdsaus 
1103 . Tartaarsaus 
1105 . Looksaus 
1108 . Pikante saus 
1114 . Cocktailsaus 
1116 . Bieslook
1117 . Honing mosterd
1118 . Thousand Island 11

Omdat het aanbod verse dagsoepen, 
maaltijdsalade en traiteur in functie 
van aanbod en seizoen wijzigt, ver-
wijzen wij u graag naar onze web-
site waar u alle producten kan 
terugvinden alsook de prijzen.



Rundvlees
Bij Michielsen heeft u een uitgebreide keuze 
aan rundvlees uit binnen- en buitenland!
Belgisch Witblauw, Holstein, Simmentaler, 
Rubia Galegga, Black Angus, Schotse Angus, 
Piemontese, Charolais, Blonde Aquitaine,  
Scottona, ...
Heerlijke ossenstaart of rundschenkel voor 
uw bouillons of consommé.
Boterzachte rosbief van puntje dikke ziel.
Stoofpotje van de schouder (endvogel), plat 
zenuwstuk van de spier (draadjesvlees).
Tong voor ossentong in Madeirasaus, binnen-
spier of een stukje filet pur, filet mignon, 
tournedos op maat en à la carte gesneden met 
een woordje uitleg naar wens.
Bestel tijdig uw favoriete stuk of snijwijze: fi-
let puur, entrecote, zesrib, …

Kalfsvlees
Dé topper van het huis Michielsen
Belgisch kalfsvlees van topkwaliteit!
Een heerlijk stukje voor uw Vitello Tonato. 
Prachtige kalfsschenkels met extra merg voor 
Osso bucco, carrégebraad met been (kroon) of 
een prachtig gebraad met spek en rozemarijn. 
Lekker decadent met een kalfsfilet of pure 
delicatessen zoals niertjes, zwezeriken, lever 
of tong. Verrassend veelzijdig In z’n geheel op 
traditionele manier van Belgische bodem.
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vers vlees

Scan deze QR code voor 
onze folder 
“Rundvlees”



Lamsvlees
Lamsbout natuur of gevuld.
Lamszadel zoals (carré) koteletjes, kroon, fi-
let, ragout, medaillon of tournedos. Met lams-
vlees is het altijd feest!

Varkensvlees
Zeg niet zomaar varkensvlees tegen ons var-
kensvlees.

Varkenshaasje al dan niet gevuld.
Heerlijke varkenswangen mooi gevliesd.
Een heerlijke Porchetta of een fijne Arista il 
forno met rozemarijn.
Een prachtig stuk buikspek met zwoerd om 
traag te garen.
Duke of Berkshire gebraad of een fijn stukje 
Spaanse lomo.
Ook klassiekers zoals spiering, doorregen 
ruggebraad, ribben, varkensragout en zoveel 
meer.
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Wild
Fazant: hen / haan / filet
Hert en hertenkalf: filet / gebraad / haasje / 
racks / ragout
Ree: racks / filet / ragout/ koteletjes / bout / 
gebraad
Everzwijn: filet / gebraad / ragout / bout / racks
Haas: rug / rugfilets / bouten / civet / stoverij
Patrijzen: roodpoot / grijze patrijzen
Duiven en eenden: wild of tam / filets of billen

Konijn
Konijnenbouten, rug filet of opgerold als 
rollade met rozemarijn. Hele ruggen en rug 
koteletjes. 
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Gevogelte
Kippen die een rijkelijk bestaan hebben geleid in een mooie omgeving met respect voor dier 
en natuur! Op zijn geheel of verkrijgbaar in al zijn deelstukken.
Poulet de Bresse
Mechelse Koekoek
Poulet Noir
Poulet de Landes
Poulet De Landes
Poulet de Bresse
Poulet Noire (zwartpoot)
Mechelse koekoek (België)
Mais kippen (Frankrijk)
Parelhoenders (Frankrijk)
Piepkuikens & Coquelette (Frankrijk)
Kwartels (Frankrijk)
Eenden (Frankrijk)
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Scan deze QR code voor 
onze folder 
“wild & gevogelte”



Fondue
55 . Fondue varia  
€ 16.00 pp.
Gemengde vleesblokjes: rund / kip / varken / 
2 soorten mini gehaktballetjes / mini vinkje / 
mini spekvinkje / baconrolletjes.

56 . Fondue Bourguignonne  
€ 18.95 pp.
Fondueblokjes gesneden van de filet mignon 
(380g pp.)

50 . Fondue ossenhaas  
€ 28.00 pp.
Fondueblokjes gesneden van de filet pure 
(380g pp.)

Vergeet niet uw fondueolie 
te bestellen € 13.99/L

1,5 L is voldoende voor 1 pot 
voor 4 personen.

Gourmet
053 . Gourmet “classic”  
€ 16.00 pp.
Steakje (witblauw) / cordon bleu / mini 
worstje / hamburgertje / mini vinkje / 
kipfilet / lamskoteletje en mini brochette.

054 . Gourmet “special”  
€ 18.00 pp.
Rundtournedos / varkenshaasje / lams-
koteletje mini worstje / Hawaï spiesje /
kippenvinkje / gepaneerd kalfslapje met kaas 
kalfslapje met Serranoham.
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Grill
100 . Grill “classic”  
€ 18.00 pp.
Kippenvinkje / varkenshaasje / 
rundtournedos / breugelspiesje 
Hawaïaans kalkoenlapje / vlees-
spiraaltje en een pita burgertje.

051 . Primeur grill  
€ 22.00 pp.
Parelhoenfilet / Pata Negra / 
konijnenkotelet / eendenborst-
filet / lamskoteletje / Mechelse 
koekoek / Landesfilet en kwartel-
filet. (per persoon op 1 schotel)

049 . Entrecote grill (600g)
€ 36.00 pp.
Een ruim assortiment van nationale 
en internationale rundrassen: 
“Witblauw” / “Simmental” / 
“Black Angus” / “Ierse Ribeye” / 
“Rubia Galegga / “LImousin” 
(Afwijkingen zijn steeds mogelijk 
omwille beschikbaarheid)
(per persoon op 1 schotel)

052 . Wild Grill (seizoen)  
€ 29.00 pp.
Fazantenfilet / gemarineerde 
everzwijnfilet / hertenkalffilet 
hazenfilet / parelhoenfilet / 
reefilet / eendenborstfilet en 
konijnenkotelet. 
(per persoon op 1 schotel)

058 . Junior Grill 
€ 10.00 pp.
Elk kindje heeft zijn eigen bordje
Mini worstje / mini hamburger / 
mini brochette / mini kippenfilet

Extra’s
101 . Koude salades  
€ 10.00 pp.
Italiaanse tomatensla / witte 
koolsla / Oosterse rauwkost-
salade / komkommersla / rode 
bietensalade / Franse sla / 
geraspte wortelen / pastasalade / 
Parijse flageoletsla / seldersla / 
slamix / aardappelsla ...

5635 . Aardappelsalade 400g 
€ 7,55

9077 . Warme groenteschotel  
€ 10.00 pp.
Gepocheerde appel / veenbessen 
witloof / rode kool / gestoomde 
worteltjes / gepocheerd peertje 
rode kool en een champignon-
toets

1115 . Assortiment koude sauzen  
€ 8.00
4 stuks: 
look / cocktail / tartaar / pikant

623 . Assortiment brood
€ 3.99
5 stuks per persoon 

All-in Uitgezonderd buffetten
110 . All-in formule  
€ 16.85 pp.
Uitgezonderd buffetten 
Assortiment koude groenten
Assortiment broodjes (4 pp)
Assortiment sausjes
Gratis fles rode wijn 1/2 pp 17
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Let’s get BBQ!
Tijdens de zomermaanden vindt u in 
onze toonbank een waaier van de lek-
kerste ideeën/ uiterst geschikt voor de 
barbecue of tafelgrill. Een ruim assor-
timent van rauwkostsalades met verras-
sende vinaigrettes/ sausjes à volenté: 
pikant/ hartig/ licht/ klassiek/ culinair 
of exotisch. Maak uw keuze uit één van 
onze barbecuepakketten. Voor meer in-
formatie en prijzen/ kijk zeker op onze 
website.



Suggestie pakketten
65 . Pakket 1 ‘Classic’ 
€ 10.00 pp.
Ca 400g: grillworst / hamburger en saté

66 . Pakket 2 ‘Festival’ 
€ 13.90 pp.
Ca 400g: gemarineerde Oosterse kipfilet / 
gemarineerde rundbrochette / barbecuesteak 
en Beemstergrillworst

67 . Pakket 3 ‘Fijnproever Gourmand’ 
€ 15.90 pp.
Ca 400g: peper steakje / gemarineerde kippen-
steakje / lamskoteletje met kruidenboter var-
kenshaasje op spies / gemarineerde 
brochette van rundvlees en Breugelspitje (wit-
te & zwarte beuling met stukjes appel)

68 . Pakket 4 ‘De Luxe’ 
€ 18.90 pp.
Ca 400g: lamscarré gemarineerd met 7 kruiden 
look en olijfolie / kipfilet “mancha” gevuld met 
Serranoham en tomaat-basilicummarinade 
sparerib gemarineerd met zoete marinade rund-
tournedos met kruidenboter / Beemsterworstje 
met Beemsterkaas en gerookt spek kalkoenbro-
chetje met paprika en ananas

69 . Pakket 5 ‘Degustatie’ 
€ 22.00 pp.
Ca 400g: lamskoteletj e/ rundsaté / slavinkje 
gekruide kippenvleugel / rundtournedos / mer-
gueze met gerookt spek / Breugelspitje (witte en 
zwarte beuling met stukjes appel) varkenshaas-
je op spiesje / kipfilet “Mancha” gevuld met Ser-
ranoham en tomaat-basilicummarinade.
Het degustatie barbecuepakket is ideaal voor Tep-
pan Yaki (tafelgrill) voor binnen en buiten.

49 . Pakket 6 ‘Entrecôte Grill’ 
€ 36.00 pp.
Een ruim assortiment van internationale en na-
tionale runderrassen:
• Entrecote wit-blauw
• Limousin 
• Charolais 
• Holstein 
• Simmentaler 
• Ierse ribeye 
• Rubia Galegga 
Afwijkingen zijn steeds mogelijk in functie van 
beschikbaarheid

59 . Pakket ‘Junior’ 
€ 10.00 pp.
Kipfilet op een stokje / mini worstje / 2 mini ham-
burgertjes
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Een ruim assortiment 
entrecôte, côte à l’os en Thomahawk 
Volgens beschikbaarheid en rijping.

Onze technische vakman helpt u graag 
met suggesties en tips.

Dry age, voor de vleesliefhebber 
Holstein 

Simmental
West Vlaams Rood

Black Angus
Charolais
Limousin 

Wit-blauw 
Rubia Gallega 

Piemontese



BBQ à la carte
Onze hapjes voor de BBQ als starter 
125 . Scampihapje (1 stuk op stokje)  
€ 1.69 pp.
132 . Mini worstje (1 stuk op stokje)  
€ 1.29 pp.
127 . Antwerpse kippenlolly op stokje  
€ 1.69 pp.
128 . Mini kalkoenbrochette (2 stuks op stokje)  
€ 1.39 pp.

Papillotten
9670 . Papillot van zalm, groenten en citroen  
€ 9.80 pp.
Zalmhaasje / prei / selder / wortel / witte wijn 
zwarte peper / fleur de Sel / citroen / boter 

9671 . Papillot van zalm op Provençaalse wijze  
€ 9.80 pp.
Zalmhaasje / courgette / tomaat / zwarte 
olijven / witte wijn / Provençaalse kruiden 

9672 . Papillot van zalm op Toscaanse wijze  
€ 9.80 pp.
Zalmhaasje met mozzarella / tomaat / 
basilicum / olijfolie / zwarte peper 

9673 . Papillot van kabeljauw, tomaat en witte wijn    
€ 9.80 pp.
Kabeljauwhaasje met witte wijn / tomaat / 
prei / citroen / zwarte peper /  fleur de sel 

9675 . Coquilles (2 op een stokje)  € 9.80 pp.

9676 . Papillot van kreeft   € 16.95 pp.
1/2 Baby kreeft met witte wijn / olijfolie / boter 
zwarte peper / fleur de sel / snipper groentjes

9677 . Papillot van kip   € 6.90 pp.
1/2 kipfilet met prei / selder / wortel / witte wijn 
rozemarijn / zwarte peper / fleur de sel / boter 

Brochettes
9680 . Scampibrochette 7 kruiden   € 8.90 pp.
(5 stuks) met 7 fijne kruiden olijfolie / 
look en rode ui 

9681 . Scampibrochette Hawaii   € 8.90 pp.
(5 stuks) met verse ananas / courgette 
en zachte curry 

9682 . Scampibrochette chili    € 8.90 pp.
(5 stuks) met courgette / rode ui en 
chili marinade 

9683 . Scampibrochette Lemone     € 8.90 pp.
(5 stuks) met limoen / paprika / rode ui 
en peper marinade

9684 . Scampibrochette fleur de sel   € 8.90 pp.
(5 stuks) met ui / paprika / courgette / tomaat
gemarineerd met olijfolie / Fleur de Sel 
zwarte peper

Groenten op de BBQ
9688 . Groentepapillot Toscane  € 3.99 pp.
Papillot met ui / paprika / courgette / champignon 
broccoli / bloemkool / wortel / witte wijn / boter 
zwarte peper / fleur de sel

9685 . Groentebrochette Verona  € 3.99 pp. 
Courgette / aubergine / tomaat / ui

9686 . Groentebrochette Milano  € 3.99 pp. 
Courgette / aubergine / wortel / paprika 

9687 . Groentebrochette Firenze  € 3.99 pp. 
Aardappel / champignon / tomaat / ui / paprika
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BBQ à la carte
Aardappelbereidingen

9689 . Aardappel gevuld met chorizo en Italiaanse kaas  € 4.99 pp
9690 . Aardappel gevuld met mozzarella / tomaat / basilicum   € 4.99 pp
9691 . Aardappel gevuld met kruidenkaas / tomaat   € 4.99 pp
9692 . Aardappel gevuld met courgette / ui / casselerrib   € 4.99 pp
9693 . Aardappel gevuld met Panchetta / courgette / tomaat   € 4.99 pp

9694 . Aardappelspiesje met Breydelspek / rode ui   € 4.99 pp
9695 . Aardappelspiesje met mozzarella / tomaat / basilicum   € 4.99 pp
9696 . Aardappelspiesje natuur   € 4.99 pp

7131 . Thaise gemarineerde kippenvleugels met een stevige marinade € 16.95/kg
418 . BBQ grillworsten   € 18.95/kg
239 . BBQ saté rundvlees  € 22.95/kg
219 . Kalkoenbrochette  € 26.85/kg
7039 . Kashmir kippenspiesjes met ananas   € 26.85/kg
221 . Gemengde brochette 

(Steak / kip / kalfsworstje / varkenshaas / grillworst)  € 26.85/kg
7034 . Mysteryfilet (Gemarineerde kipfilet / curry / olijfolie) € 22.95/kg
246 . Gemarineerde kippensteaks met been / tomaat / pepermarinade € 19.85/kg
86 . Gemarineerde lamskoteletjes 7 kruiden   € 44.95/kg
231 . Gemarineerde spare ribben    € 22.85/kg
259 . Arabische lamsspiesjes met gemarineerde lamsfilet / rode ui / paprika    € 49.95/kg
287 . Mini curryworstjes    € 24.95/kg
286 . Mini Toscaanse worstjes   € 24.95/kg
285 . Mini boerenworstjes / peterselie / ajuin  € 24.95/kg
205 . Mergeuze worstjes pikant en zacht naar keuze   € 24.95/kg

Vergeet geen houtskool

Speciale arrangementen voor straatfeesten 
gesubsidieerd door de stad Antwerpen.
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0398
Buffet à la carte (All-in)

€ 39.95 pp. 
(min. 4 personen)

Gevulde tomaat met grijze garnaaltjes 
carpaccio van gerookte zalm / opgerolde been-

ham met knolselderslaatje / kippengebraad 
rund- en kalfsgebraad / eendenmousse met 

porto / feestterrine met bijhorende 
confituren / San Daniele ham met meloen  

3 feestsalades van het huis. 
Het geheel voorzien van een ruim assortiment 

dagverse marktgroenten / komkommer 
Italiaanse tomatensla / Parijse flageoletsla 

aardappel- of pastasla / farmersla 
witlofsla ea. 

Voorzien van een assortiment sauzen 
(look / cocktail / pikant en tartaar) 

en mini broodjes of stokbrood.

4390
Buffet subliem (All-in)

€ 48.85 pp.
(min. 4 personen)

Tomaat gevuld met grijze garnaaltjes 
carpaccio van gerookte zalm / cocktail van 

rivierkreeftjes / gepocheerde zalm met 
bieslookdille vinaigrette / babykreeft belle 

vue / rosbief en kalfsgebraad / eendenmousse 
met porto / feestterrine met bijhorende 

confituren en scampibrochetje. 
Het geheel voorzien van een ruim assortiment 

dagverse marktgroenten / komkommer 
Italiaanse tomatensla / Parijse flageoletsla 

aardappel- of pastasla / farmersla 
witlofsla ea. 

Voorzien van een assortiment sauzen 
(look / cocktail / pikant en tartaar) 

en mini broodjes of stokbrood.

0400
Vleesschotel “subliem” 

€ 20.00 pp.
(min. 4 personen) 

Een waaier van fijne vleeswaren en salades 
bestaande uit: 

rosbief / gebraad / kippengebraad 
fijn sneetje seizoenspaté met 

bijhorende confituur  
Parmaham van het huis Villani / ardeense ham 

pistache worst / sopressa / chorizo / felino 
eendenmousse met porto en 3 salades 

(met zuiderse fruitgarnituur).

4400
All-in 

met brood, sauzen en koude 
groenten aan € 36.85 pp.

0399
Gastronomisch buffet

€ 26.00 pp.
(min. 4 personen)

Gevulde tomaat met grijze garnaaltjes  
hoeveham met selderslaatje / kippengebraad  

Parmaham met meloen / rund- en kalfsgebraad 
eendenmousse met porto / mortadella / felino 

pain d’Ardenne / pistache worst / pancetta  
ardeense ham / stofelotto / 

gebakken casselerrib en 3 salades 
(met zuiderse fruitgarnituur).

4399 
All-in 

met brood, sauzen en koude 
groenten aan € 42.85 pp.

Buffetten
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Carrousel van terrines 
0397 . € 16.95 pp.

(Evt. supplement bij een buffet) 

Een pléade van de fijnste feestterrines, verrijkt met bijhorende confituren, broodjes, 
mousses en garnituur van dadels, vijgen, abrikozen, noten en zuiders fruit. 

(Tijdens het wildseizoen wildterrines).
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Pain surprise
Gevuld met een ruim assortiment mini sandwiches. Belegd met Italiaanse gedroogde ham, 
tomaat mozzarella, mortadella, felino, bresaola, ventricina en diverse zuiderse salades. 

Alle surprise manden worden verrijkt met een feestelijk garnituur. Verrassingsbroodjes 
als voorafje, in de late uurtjes of op een receptie ... een verrassingsmand. 

U kan kiezen uit mini pistolets of mini sandwiches.

Surprise mand “Klassiek” (vanaf 30 stuks)
Mand gevuld met een ruim assortiment mini sandwiches of mini pistolets. 

Klassiek assortiment met Beemsterkaas   
gekookte beenham / préparé / krab / kip curry vleessalade.

30 st: € 58.00 # 40 st: € 78.00 # 50 st: € 98.00

Surprise mand “Speciaal” (vanaf 30 stuks)
Mand gevuld met een ruim assortiment mini sandwiches of mini pistolets. 

Klassiek assortiment met Beemsterkaas  
gekookte beenham / préparé / krab / kip curry vleessalade / garnaalsla / gerookte zalm.

30 st: € 79.00 # 40 st: € 98.00 # 50 st: € 128.00

Vissersbroodje (vanaf 30 stuks)
Mand gevuld met een ruim assortiment mini sandwiches of mini pistolets. 

Met assortiment salades van garnaal / tonijn zalm / krab. Aangevuld met gerookte zalm 
gerookte paling / gerookte forel en heilbot.
30 st: € 79.00 # 40 st: € 106.00 # 50 st: € 132.00

Toscaans broodje (vanaf 30 stuks)
Gevuld met een ruim assortiment mini sandwiches of mini pistolets. 

Belegd met Italiaanse gedroogde ham 
tomaat mozzarella / mortadella / felino bresaola / ventricina en diverse zuiderse salades.

30 st: € 79.00 # 40 st: € 106.00 # 50 st: € 132.00

Alle surprise manden worden 
verrijkt met een feestelijk garnituur 

en feestelijk verpakt.
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Receptiebroodjes
Assortiment mini canapé's

Bestaande uit: gerookte zalm, ham, préparé, krab, kip en veggi
9881 . 30 stuks € 75.00
9882 . 40 stuks € 100.00
9883 . 50 stuks € 125.00

Assortiment mini broodjes in luxe zakje
Bestaande uit: gerookte zalm, ham, préparé, krab, kip en veggi

9884 . 30 stuks € 105.00
9885 . 40 stuks € 140.00
9886 . 50 stuks € 175.00

Assortiment luxe broodjes
Bestaande uit: gerookte zalm, ham, préparé, krab, kip en veggi

9887 . 30 stuks € 105.00
9888 . 40 stuks € 140.00
9889 . 50 stuks € 175.00
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Kaas
Kaasschotel “Classic” (*)

Minimum 4 personen
Een mooi assortiment binnen- en buitenlandse kazen: Camembert / Koppige Vent / Big Rosso 
Cailladou / Westmalle / Rochebaron / Morbier / Chaumes / Antwerps Pikantje / Parmezaan 

Gentse Keizer. Mooi gepresenteerd op schotel en afgewerkt met een vers fruitassortiment
noten en dadels en bijhorende confituren.

4389 . Als maaltijd 250g pp. € 16.00 pp.
4385 . Als dessert of als aperitief 120g pp € 10.00 pp.

Kaasschotel “Michielsen” (*)
Minimum 4 personen

Een mooi assortiment binnen en buitenlandse kazen: Brie de Meaux / Comte / Tête de Moine / Cail-
ladou / Koppige Vent / Trappe Echourgnac / Antwerps Pikantje / Stilton / Geitenkaasje / Delice de 

Bourgogne / Tomme de Larzac. Alles wordt mooi op schotel gepresenteerd en gegarneerd met 
vers fruit/ noten/ dadels en bijhorende confituren.

5405 . Als maaltijd 250g pp. € 20.00 pp.
5407 . Als dessert of als aperitief 120g pp. € 12.50 pp.

Kaasbordje van de chef 
€ 13.98/ 2 pp.

4391 . Een klein kaas assortiment als apero of snoepje voor na de maaltijd 2 personen. 
Assortiment samengesteld door Kaaskenner Annie.

Brood
€ 3.99

624 . Assortiment brood voor bij uw kaasschotel 
Diverse soorten brood met noten en vruchten. 5 stuks per persoon.

(*) Al onze kazen zijn voorzien van een naamprikkertje met vermelding 
van de smaaksterkte: van 1 zacht tot 5 sterk en pittig.
Wij adviseren om met 1 te beginnen en met 5 te eindigen.
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Bestel online: www.keurslager-michielsen.be

Keurslager Michielsen
Anselmostraat 43 • 2018 Antwerpen 

Tel. 03 238 51 13 
bestel@keurslager-michielsen.be 

www.keurslager-michielsen.be
Alle dagen doorlopend open van maandag t/m zaterdag van 9u tot 18u. 

Afhalen kan tot 19u.
Donderdag, zon- en feestdagen gesloten.

Scan deze code voor de digitale versie van deze brochure.


