MOGEN WE VRAGEN
1 OM TIJDIG TE BESTELLEN,
Bestelling Kerstmis= doorgeven vóór ZATERDAG 18/12
Bestelling Nieuwjaar = doorgeven vóór DONDERDAG 23/12
Bestellen doet u

Koude sauzen 7.5 €/kg

of via bijgevoegde bestelbon bij folder of in de winkel

mayonaise, tartaar, cocktail, grillsaus, currysaus, andalouse saus

of via email !!!lodts.bvba.@telenet.be-

Huisbereide desserten in feestelijke glazen **

!!! pas na persoonlijke antwoord ,is je bestelling in orde!! !

Mascarpone crème met speculoos en peren 2.50 €/st

Steeds met vermelding van uw naam,

Chocolade mousse 2.10 �/st

adres en telefoonnummer, eventueel klantennummer en met vermelding

Dessertsuggestie van de chef:

van datum en uur van afhaling

Baileys lrisch cream mousse
Mascarpone crème met speculoos en peren
Chocomousse met een laagje zwarte woudvruchten
5.45 €/pers

Kaasschotel als dessert of hoofdgerecht
Een samenstelling va.n verschillende soorten kaas qua smaak, structuur,
herkomst en melksoort, Aangevuld met vers en gedroogd fruit, allerlei
noten en rozijnen

Van�f minimum 2 personen
o�,s€rt 175 gr/pen;; p 9,.00 € Hoofdgereçht 250 gr/pers;; 1i.,so €
!·•

:-

*** Prijsvermelding
De v8rmelde prijzen �ijn richtprijzen. Het vlees en de sau�en worden
gewogen en berekend volgens de prijs per kilo.

** Voor de glazen, de bordjes, de leisteenschalen
rekenen we een waarborg aan
Glaswerk 1.50 €/stuk, porselein 3.00 €/stuk,
leisteenschaal 4,00 €/stuk , zwarte bak 8.00€/st
Deze prijslijst vervangt alle voorafgaande en wij behouden ons het recht
om vooropgestelde prijzen te wijzigen
MIX

FSC

www.fsc.org

Papier van
verantwoorde herkomst

FSC® C008551

We danken u vöor het vertrouwen en
Wensen u allen alvast heerlijke feestdagen
En vooral een gezond 2022

of via website !! !www.slagerijlodts.be

Baileys lrisch cream mousse 2.50 €/st

3 mini glaasjes** gevuld met:

Feestfolder 2022

Aanpassing openingsuren tijdens de feestperiode
Donderdag 23/12: van 8.00 u tot 12.00
Vrijdag 24/12 van 8.00 u tot 17.00 u
Zaterdag 25/12: KERSTMIS van 8.00 u tot 12.00 u
zondag 26/12 gesloten
Maandag 27/12 en dinsdag 28/12 : 8.00 u tot 12.00 u en 13.00-

18.30 u

Woensdag 29/12: gesloten
Donderdag 30/12: van 8.00 u tot 12.00 u
Vrijdag 31/12: van 8.00 u tot 17.00 u
Zaterdag 1/1/22: enkel afhalingen tussen 10.00 en 12.00 u

ZONDAG 2/1/21 TOT EN MET WOENSDAG 5/1/22: GESLOTEN

We zijn terug open op DONDERDAG 6/1/2022

AGERI..J

Wolfsdonk�dorp 12

odts

3201 Langdorp
013772622

