
Openingsuren: maandag gesloten • dinsdag - vrijdag: 8u30 - 19u • zaterdag: 8u - 17u30 • zondag: 7u30 - 17u
Herenthoutsesteenweg 88 - 2560 Nijlen - Tel. 03 481 86 22

VERWIMP NIJLEN

www.sparnijlen.be

VERMIJD LANGE WACHTTIJDEN AAN DE KASSA

& BESTEL EN BETAAL VIA ONZE BESTELSITE  !!!

De feesten
beginnen bij Spar

FONDUE
(300 gr vlees pp) e   9,00/pp
rund - kalf - varken - kip - worstjes - balletjes
•	met diverse groenten en sauzen  e 12,00/pp

GOURMET - STEENGRILL
(7 stukken vlees) e   9,00/pp
rund - kalf - varken - kip - worstjes - hamburger - spek
•	met diverse groenten en sauzen  e 12,00/pp

GOURMET DE LUXE
(6 stukken vlees) e 14,00/pp
filet pur - varkenshaasje - lamskotelet - kalfsfilet - kalkoenhaasje - kaasburger
•	met diverse groenten en sauzen  e 17,00/pp

VISGOURMET
(± 300 gr vis pp.) e 12,00/pp
•	met diverse groenten en sauzen  e 15,00/pp

RACLETTE SCHOTEL
200 gram kaas + 50 gram vlees e   8,00/pp

KAASSCHOTEL 
afgewerkt met fruit en nootjes
Hoofdschotel (250 gram)  e 10,00/pp
Dessert (150 gram)  e   8,00/pp

TEPPANYAKI
(± 300 gr. vlees pp)  e 14,00/pp
•	met diverse groenten en sauzen  e 17,00/pp

Schotels

Speciale openingsuren met de feestdagen

Vrijdag 23/12 open van 08.30 tot 21.00 uur

Zaterdag 24/12 open van 08.00 tot 17.00 uur

Zondag 25/12 open van 08.00 tot 13.00 uur

Maandag 26/12 open van 08.30 tot 17.00 uur

Vrijdag 30/12 open van 08.30 tot 21.00 uur

Zaterdag 31/12 open van 08.00 tot 17.00 uur

De winkel is gesloten op 1, 2, 3 en 4 januari 2017.
Terug open op 5 januari 2017.

Fijne Kerstdagen!Gelukkig 2017!



 

Bestel uw kerstmenu  
vóór 20 december. 

Bestel uw nieuwjaarsmenu  
vóór 27 december.  

KOUD
•	Cocktailglaasje met krab   e 1,80/stuk
•	Cocktailglaasje met garnalen   e 1,80/stuk
•	Cocktailglaasje met tartaar van zalm   e 2,00/stuk

WARM
•	Mini pizzetta   e 0,40/stuk
•	Verse hapjes   e 0,50/stuk
•	Mini worstenbroodje   e 0,60/stuk
•	Mini hamburgers  e 0,90/stuk
•	Mini loempia   e 0,40/stuk
•	Blini met zalm  e 1,00/stuk

Aperitiefhapjes

KOUD
•	Garnaalcocktail   e 4,00/stuk
•	Krabcocktail   e 4,00/stuk
•	Wildpastei met garnituur  e 4,00/pp

WARM
•	Koninginnehapje (250 gram)  e 3,00
•	Garnaalkroket (2 stuks)   e 3,50
•	Kaaskroket (2 stuks)  e 2,50
•	Sint Jacobsschelp (190 gram)  e 4,50
•	Scampi’s in een pittig sausje (200 gram)  e 5,50

Voorgerechten

•	Tomatenroomsoep met balletjes   e 2,99/liter
•	Aspergeroomsoep   e 2,99/liter
•	Bisque van kreeft   e 6,99/liter
•	Witloofroomsoep   e 3,99/liter

Soepen

•	Parelhoen Fine Champagne  e 12,00
•	Kalkoennoot in veenbessensaus   e   9,00
•	Kabeljauwhaasje in garnaalsaus  e 10,00
•	Zalmfilet in wittewijnsaus   e 10,00
•	Tongrolletjes in kreeftensaus  e 10,00
•	Varkenshaasje met peperroomsaus  e   9,00
•	Eendeborstfilet in sinaas  e 12,00
•	Kalkoen in champignonsaus  e   9,00
•	Hertefilet in Portosaus  e 16,00

Al deze hoofdgerechten worden geleverd  
met verse groeten: witloof - boontjes - 
duo van wortelen en erwten

Met keuze uit verschillende soorten aardappelen:
aardappelpuree - gratin Dauphinoise - kroketten (6 pp)

Hoofdgerechten

•	Rijstpap   e 2,00/portie
•	Chocomousse   e 2,00/portie
•	Chocomousse met Baileys  e 2,00/portie
•	Tiramisu   e 2,00/portie
•	Bavarois   e 2,00/portie
•	Speculoosmousse   e 2,00/portie
•	Panacotta witte chocolade e 2,00/portie
•	Mini soezen   e 0,25/stuk
•	Mini eclairs   e 0,25/stuk
•	Mini bavarois   e 0,60/stuk
•	Petit Fours   e 0,90/stuk

Nagerechten

VERFIJND VLEES- EN VISBUFFET
hespenrolletje - gevuld ei - varkensgebraad 

rosbief - tomaat garnaal - kippenboutje
gerookte zalm - gerookte heilbot

gepocheerde zalm - gerookte forel
scampi’s - sausen - aardappelsla

diverse groenten

VLEESBUFFET
hespenrolletje - gevuld ei 
varkensgebraad - rosbief 

tomaat garnaal - kippenboutje
sausen - aardappelsla

diverse groenten

e 14,00
/pp

Koude buffetten

e 18,00
/pp

•	Jaques Cartier Trad. brut 75 cl.  e 7,35
•	Mas Macià Cava Brut 75 cl   e 8,75
•	Bordeaux Superieur Château Favereau 75 cl e 8,99
•	Chateau Grand Colombier Saint-Emilion Rood 75 cl   e 8,25
•	Domaine Blanquettes Languedoc Rood 75 cl.  e 6,95
•	Clomonté Chardonnay Pays D’Oc 75 cl  e 6,79

Al deze wijnen kunnen geproefd worden in onze winkel, vraag ernaar als je zin hebt.

Wijntoppers

Verwen je smaakpapillen met Spar !


