
dinsdag 24 & 31 december

zondag 22 & 29 december

08.00 > 18.00

08.00 > 13.00

Openingsuren in de 
eindejaarsperiode



TEPPANYAKI SCHOTEL (enkel op bestelling, min. 3 dagen op voorhand)

lamskotelet, worstje met spek, gemarineerde scampi,
gemarineerde zalm en gemarineerde kabeljauw   
± 350 g / persoon - €  29,95 / kg ............................................... ± € 10,50 / per persoon

CHINESE FONDUE (enkel op bestelling, min. 3 dagen op voorhand)

± 300 g / persoon - € 24,95 / kg ........................................... ± € 7,50 / per persoon

LUXE gourmet
Picanha, Simmenthal hamburger, Duke of Berkshire chipolata,
Maine Anjou brochette, lamskotelet, Limousin tournedos en Ierse ribeye
± 350 g / persoon - € 28,45 / kg ........................................... ± € 9,97 / per persoon

LUXE FONDUE
Runds, kalfs, varken savourette, kip, kalkoen en lamsvlees
± 350 g / persoon - € 26,95 / kg ........................................... ± € 9,45 / per persoon

GOURMET SCHOTEL KLASSIEK

hamburger, chipolata met spek, cordon bleu
± 350 g / persoon - € 21,95 / kg ............................................ ± € 7,70 / per persoon

FONDUE SCHOTEL KLASSIEK

± 350 g / persoon - € 19,95 / kg ........................................... ± € 7,00 / per persoon

KIDS GOURMET

± 150 g / kind - € 19,95 / kg ......................................................... ± € 3,00 / per kind

KIDS FONDUE

± 170 g / kind - € 19,95 / kg ........................................................ ± € 3,00 / per kind

GROENTESCHOTEL
Bloemkool, tomaat, geraspte wortelen en boontjes
± 200 g / persoon - € 7,78 / schotel voor 2 p ...................... € 3,89 / per persoon

Worstje, kipfilet en 3 soorten balletjes

Beenhouwerij
eindejaarsassortiment



±

Wil je nog meer keuze ?! Ontdek ons uitgebreid assortiment in de winkel!

350 g / persoon - €13,45 / kg
opgevulde kalkoen

250 g / persoon - €14,45 / kg
opgevulde kalkoenrollade



Ontdek ook ons uitgebreid 

Dagvers versneden lamsvlees, kalfsvlees,
 Duke of Berkshire, rundvlees Maine Anjou 

uit eigen streek, Limousin, . . . 

wild assortiment

Gerijpt vlees

Vitello tonnato

rundscarpaccio

tartaar “carcasse” 

. . .  

Ruim assortiment
Dierendonck 

Verse kroketten

Deze lijst is slechts een kleine selectie! Meer keuze in de winkel



TEPPANYAKI SCHOTEL 
Gemarineerde scampi, gemarineerde schelvis, zalm,
kabeljauwhaasje met spek en koolvis

   
.................................................. € 29,99 / 2 pp 

TEPPANYAKI SCHOTEL royal 
Gemarineerde scampi, gemarineerde schelvis, zalm,
Sint-Jacobsnoot met spek en tonijn

   
..................................................... € 34,99 / 2 pp 

visfondue  
Roodbaarshaasje, schelvishaasje, scampi, zalm,
Sint-Jacobsnoot

   Visfumet en fonduenetjes zijn verkrijgbaar.......................................... € 34,99 / 2 pp 

 

   

kreeftenschotel
Wij snijden uw kreeften en breken de poten op voorhand 
sla, tomaat, gekookt eitje en cocktailsaus...................................................... dagprijs

visschotel
Tomaat garnaal, gerookte zalm, gestoomde zalm, gevulde perzik met tonijn,
roze garnalen en gerookte heilbot

630 g / persoon - € 35,90 / schotel voor 2 p

1,76 kg / schotel voor 2 p

......................... € 17,95 / per persoon±

zeevruchtenschotel
Kreukels, langoustines, ongepelde Noordzeegarnalen, krabpoten,
langoustinestaartjes, wulken, roze garnalen, 4 oesters (enkel op aanvraag geopend)

en bijkomende optie huisgekookte Canadese kreeft (dagprijs)
.............................. € 39,95 / per 2 personen (excl. kreeft)±

Visafdeling
eindejaarsassortiment

tapasschotel apero zeevruchten
Kreukels, langoustinestaartjes, wulken,
ongepelde Noordzeegarnalen en sausjes .................................. € 11,99 / per schotel

groenteschotel
Tomaat, salade, wortelen en aardappelsalade
€ 6,98 / schotel voor 2 p .............................................................. € 3,49 / per persoon

 

   

 

   



Wil je nog meer keuze ?! Ontdek ons uitgebreid assortiment in de winkel!

royal belgian caviar 
Gold Label, Osiestra, Platinum, Beluga en White Pearl

canadese kreeften
Kreeften gekookt volgens huisrecept of levend

(graag op bestelling)

10 (uitgezonderd White Pearl), 30, 50, 125 g beschikbaar



Maandag - zaterdag
08.00 > 20.00

ALLE zondagEN en feestdagen
08.00 > 13.00

per telefoon > 050 530 500
per mail > info@addelhaizeheist.be

aan de afdeling in de winkel
Ten laatste 3 dagen op voorhand.

Stel zelf jouw geschenkmand 
samen in de winkel of geef een 

geschenkbon cadeau (verkrijgbaar 
in waarde van € 5 en € 25 per 

cadeaubon).

Vraag ernaar aan kassa 1.

P 200 plaatsen
(boven- en ondergronds)

Heistlaan 27, 8301 Knokke-Heist

Tel. 050 530 500 / info@addelhaizeheist.be

www.addelhaizeheist.be

dinsdag 24 & 31 december

zondag 22 & 29 december

08.00 > 18.00

08.00 > 13.00



Tapasbord (selectie fijne tapas en charcuterie)

Tapasschotel (4-6 personen)

feestmenu
kreeftensoepje of thais soepje

Chocolademousse ‘Ferrero Rocher’

truffel lasagne of lasagne spinazie/zalm

Duo van kaas- en garnaalkroket

lasagne il trionfo:

Mechelse koekoek of parelhoen
met gestoofde peer

Verse kroketjes of aardappelgratin

Bestel uw kerstmenu voor 20 december 
en uw nieuwjaarsmenu voor 27 december

Ontdek onze toppers!

................................ € 42

Sneetjes raclette incl. bijhorende fijne charcuterie

Racletteschotel

...................................................................€ 17,80 / pp

.................................................................. € 17,00 / pp

...................................................................€ 15,50 / pp

1/4 kaasbol voor 4 personen  incl. bijhorende 
fijne charcuterie en huur raclette toestel 
(mits waarborg) 

Kaasplank

Kaasschotel
......................................................................................€ 12,90 / pp

Luxe kaasplank............................................................................. € 18,70 / pp

Luxe Tapasbord (luxe selectie fijne tapas en charcuterie)............... € 74

Zuiderse schotel (selectie fijne tapas, charcuterie en kaas)............. € 58

1/2 kaasbol voor 8 personen incl. bijhorende 
fijne charcuterie en huur raclette toestel
(mits waarborg)

Je kan de bestelling online
doorgeven op www.mrgeorges.be of 
rechtstreeks aan de bedieningstoog.


