
Je kan bij ons ook alle wild
en gevogelte verkrijgen 
voor jullie feestmaaltijd:
 Ȏ gevulde kalkoenrollade 

 (huisbereid!) 
 met champignons (14,95 €/kg)
 Ȏ fazant (12,95 €/stuk)
 Ȏ konijn (8,99 €/kg) 

 (ook in stukken verkrijgbaar)
 Ȏ hertenfi let (39,99 €/kg)
 Ȏ hertenstoofvlees (19,95 €/kg)
 Ȏ kwartels (2,5 €/stuk)
 Ȏ piepkuiken (4,5 €/stuk)
 Ȏ eendfi let (17,99 €/kg)
 Ȏ parelhoen (7 €/kg)
 Ȏ kerstkalkoen

 (verkrijgbaar van 2 tot 10kg)            
 weekprijs
 Ȏ gevulde kalkoen

 (met champignon of appel) 
 weekprijs
 Ȏ kalkoenfi let (9,99 €/kg)
 Ȏ kipfi let (9,99 €/kg)

Bij al deze gerechten 
bieden we jullie nog
het volgende aan:

 Ȏ peertjes met passievrucht 
 (18,85 €/kg)
 Ȏ verse aardappelkroketten 

 (0,30 €/stuk)
 Ȏ appeltjes in veenbessen 

 (18,85 €/kg)
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Helstraat 51
3470 Kortenaken (Stok)

0472 66 74 21

www.anenmaarten.be

An en Maarten 
wensen je prettige feesten toe.

AFHAALMOMENTEN:
Helstraat 51

3470 Kortenaken (Stok)

 zon 24 dec:  13u - 17u
 ma 25 dec:  10u - 12u
 zon 31 dec:  13u - 17u
 ma 1 jan:  10u - 12u

bancontact aanwezig

Dessert

Assortiment van 4 mini-dessert (66 ml):
 Ȏ chocolademousse
 Ȏ kwark en aardbei
 Ȏ passievruchtenmousse 

     met meringue
 Ȏ tiramisu 7 €/kwartet

  We werken dit jaar
  samen met IJs en Co.

U kan dus ook via ons
hun feestelijke ijsstronken bestellen.
De combinaties zijn:
 Ȏ vanille - chocolade
 Ȏ vanille - mokka
 Ȏ vanille - praliné
 Ȏ passievrucht - chocolade (NIEUW!)

en dit voor 4, 6, 8 of 10 personen.
Prijs: 3,25 € p.p.
Bestellen kan dus ook bij ons. 
Zo kan je de ijsstronk afhalen samen
met je andere gerechten. Makkelijk toch?

NIEUW!



Gourmetschotel
kipfilet natuur, kalkoenfilet
gemarineerd, balletje, 
2 verschillende stukjes 
hamburger, 
2 soorten chipolataworst, 
biefstuk +/- 350g p.p.
prijs: 8 € p.p.

Fondueschotel
kipfilet natuur, kalkoenfilet, 
balletje, chipolataworstjes, 
biefstuk +/- 350g p.p.
prijs: 8 € p.p.

Teppan yaki
scampibrochette, gekruide saté, 
chipolataworst, gemarineerde 
kipfilet en kalkoenfilet, balletje, 
biefstuk
Dit is ongeveer 450g p.p.
prijs: 12,50 € p.p.

Inclusief de prijs zitten ook nog
gesneden champignons, ajuin 
en 4 koude sauzen 
(looksaus, cocktail, mayonaise en tartaar) 

Je kan bij al deze schotels
een groenteschotel bestellen.

Een beperkte groenteschotel 
(3,5 € p.p.) bestaat uit:

 Ȏ sla
 Ȏ tomaat
 Ȏ wortelen
 Ȏ komkommer
 Ȏ 3 sauzen  

 (mayonaise, cocktail en tartaar)

Je kan hierbij ook kiezen 
voor de uitgebreide saladebar 
voor 5,5 € p.p. die bestaat uit:
 Ȏ sla 
 Ȏ tomaat
 Ȏ wortelen 
 Ȏ komkommer 
 Ȏ ananas en perzik
 Ȏ aardappelsalade
 Ȏ pasta
 Ȏ eieren
 Ȏ boontjes
 Ȏ 3 sauzen  

 (mayonaise, cocktail en tartaar) 

Je kan bij ons de Teppan yaki platen huren 
aan 5 €/plaat.

 Ȏ lolly’s (0,75 €/stuk en 5 voor 3 €)
 Ȏ apero’s (10 stuks voor 6 €)
 Ȏ spekballetjes  

 (0,90 €/stuk en 10 voor 8 €)

 Ȏ scampi in duivelsaus  
 (28,95 €/kg)

 Ȏ peperroomsaus
 Ȏ champignonroomsaus
 Ȏ druivensaus (NIEUW!)
 Ȏ provençaalse saus

 Ȏ tomatensoep (3,5 €/l)
 Ȏ kippencrèmesoep (3,5 €/l)

AperitiefhapjesAperitiefhapjes Hoofdgerechten

Voorgerechten

Warme sauzen

Soepen

7,99 €/l


