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aperitiefhapjes 
Hammousse met portogelei €2,25 
Mini quiche Lorraine €1,40 
Kippenvleugeltjes €0,60 
Mini Pizza €1,20 
Assortiment mini vidée €0,75 
Gamba panco €1,00 
Mini kaashoorntje €0,70 
Mini Loempia €0,40 
 
LUXE TAPASSCHOTEL (4-6 pers. apero) €45,00 
Rijk gevulde schotel met huisgemaakte producten: 
gamba met fijne kruiden, tapassalami, 
saltufo, pur porc bistro worst, 
superanoham, Brasvar rillette, 
Brasvar droge worst, peppadew kaasvulling, 
Brugge kaas, mozzarella-tomaat, 
olijven, hummus, tomatentapenade, 
bruchetta, crackers 
 



soepen  
Tomatenroomsoep met balletjes €2,50/pp 
Boschampignonsoep €2,70/pp 
Pompoensoep €2,70/pp 
Verfijnde kreeftensoep €4,00/pp



voorgerechten 

 

KOUDE VOORGERECHTEN 
Wildpaté met uienconfituur en garnituur €7,00/pp 
Carpaccio van het wit-blauw rund met garnituur €6,50/pp 
Vitello tonato met kappertjes en rucola €7,50/pp 
Rundstartaar “Artemis” met fris slaatje  €7,00/pp 

 

WARME VOORGERECHTEN 
Scampi van de chef met risotto €8,00/pp 
St.-Jacobsvruchten met witloof en Noilly Pratsausje €8,00/pp 
Kaaskroket €2,10/st 
Garnaalkroket €3,50/st 
 
 



hoofdgerechten 
 
 
WILD 
 
Stoofpotje van hert met boschampignons €16,50/pp 
Gemarineerd in rode wijn en traag gegaard 
 
Hertenkalffilet met een wildsausje €21,00/pp 
Het malste stukje van het hertenkalf 
 
Hazenrug met Grand Veneursaus €18,00/pp 
 
 
 
GEVOGELTE 
 
Kalkoengebraad “Archiduc” €12,00/pp 
Sappig stukje kalkoenfilet in sausje van verse champignons 
 
Parelhoenfilet met oesterzwammensaus €16,00/pp 
 
Kalkoenfilet opgevuld met fijne farçe €14,50/pp 
 
 
 
VIS 
 
Kabeljauwfilet met witte wijnsausje en garnalen €17,00/pp 
 
 
 
Alle hoofdgerechten zijn voorzien van aangepaste wintergarnituur 
en vergezeld van aardappelkroketten, gratin dauphinois of aardappelpuree. 





diner om te delen 
 
Wat is er gezelliger dan samen aan tafel zitten en 
genieten van verschillende gerechtjes om te delen? 
Hier enkele ideetjes waaruit u kan kiezen. 
 
 
 

 
 
Kip apero met aardappelmaantjes                                              €2,60/pp 
Kip apero’s met heerlijke dipsaus en gekruide aardappeltjes met pel  

 
Steak tartaar “Artemis”                                                           €3,50/pp 
Grof gemalen rundsvlees van ons gekend wit-blauw ras 

met rucola, heerlijk sausje en pijnboompitten 

 
Mini gevulde tortilla’s                                                                        €1,50/pp 
Mini wraps gevuld met kalkoenreepjes en fijne groentjes 
 
Maïskippenfilet met snijboontjes                                              €4,00/pp 
Gemarineerde maïskippenfilet met snijboontjes en tomaatjes 

 

Lamskroontje “Bourguignonne”                                              €5,75/pp 
Lamskroontje in kruidige marinade met knolraapjes, 

pastinaak en butternutpompoen 

 

Hertenkalffilet met winterse groentjes                                              €6,75/pp 
Een verfijnd stukje filet pure van hert met winterse garnituur 

 

Scampi “Maison”                                                                        €4,00/pp 
Gekruide scampi met courgettenstaafjes en zoete paprika

We raden aan 
om er 4 à 5 

te nemen

d



BIJGERECHTEN 
 
Gegrillde groentjes met fetakaas                                              €1,50/pp 
Gegrillde paprika, courgette, boontjes en kerstomaatjes met fetakaas 
 
Mie noedels                                                                                     €1,75/pp 
Noedels met groenten en currysausje 
 



warme tafelschotels 

 

FONDUE                                                                                                  €9,50/pp 
   Kalkoenfilet - Varkenshaasje - 1° keus biefstuk 
   Spekrolletjes - Gehaktballetjes - Chipolata - Sausjes 
 
WILDFONDUE €15,00/pp 
   Eendenborst - Chipolata van gevogelte 
   Hertenkalffilet -  Parelhoenfilet - Spekrolletjes 
   Gehaktballetjes van wild - Sausjes 
 
GOURMET €11,00/pp 
   Ardeens gebraad (Brasvar) - 1° keus biefstuk - Kippenschnitzel - Brochet 
   Kalfslapje - Cordon bleu - Zwitserse schijf - Chipolata - Eitje - Sausjes 
 
WILDGOURMET €17,00/pp 
   Fazantenfilet - Wild steak - Eendenborstfilet - Parelhoenfilet 
   Filet pure van hertenkalf - Everzwijnfilet - Chipolata van gevogelte 
   Capri-brochet - Eitje - Sausjes 

 
 



WARME BEENHAM €9,00/pp 
   Huisgemaakte beenham van het Brasvar-varken 
   Honingmosterd- of provençaalse saus 
   Gratin dauphinois 
 
ASSORTIMENT KOUDE GROENTEN                                                         €5,00/pp 
   Tomaat - IJsberg salade 
   Komkommer  
   Geraspte wortelen 
   Groene boontjes 
   Koude aardappelen 
 
ASSORTIMENT WARME GROENTEN                                                        €5,00/pp 
   Broccoli - Bloemkool 
   Boontjes in spek - Witloof 
   Gegratineerd tomaatje 
   Parijse champignons 
   Aardappelschijfjes - Kaas 
 
PANNENKOEKENDEEG €0,75/pp 
 
 
TEPPAN YAKI €16,00/pp 
   Kabeljauwhaasje - Scampi van de chef 
   St.-Jacobsvruchten in spekjasje - Zalmmootje 
   Chipolata - Rundssteak met kruidenboter 
   Kippenhaasje - Cordon bleu - Sausjes 
 
   Warme en koude groentjes voor bij Teppan Yaki €5,00/pp 
   Gebakken witloofstronkje - Champignons 
   Sojascheuten - Groene asperges - Wokgroenten 
   Aardappelbrochetje - Noedels 
 





koude tafelschotels 

 

KOUDE VLEESSCHOTEL €12,50/pp 
   Superanoham met meloen 
   Huisgemaakte beenham met asperges 
   Americain préparé met augurkjes 
   Gebakken kippenboutje 
   Gebakken rosbief 
   Varkensgebraad 
   Wildpaté met uienconfituur 
   Assortiment koude groenten, pastasalade en aardappelen 
 
KOUDE SCHOTEL VIS EN VLEES €20,50/pp 
   Assortiment van 6 soorten fijne vleeswaren 
   Gerookte zalm en heilbot 
   Gestoomde zalm 
   Tomaat gevuld met garnalen 
   Assortiment koude groenten, pastasalade en aardappelen 
 
SCHOTEL MET DIVERSE KAASSOORTEN €13,00/pp 
   Gegarneerd met nootjes, vers fruit en noten-rozijnenbrood 
 
MINI SANDWICHES MET GARNITUUR €1,25/st 



vers vlees 

 

 

KALKOEN 
Verse kalkoen €9,25/kg 
Opgevulde kalkoen met fijne farçe €15,00/kg 
Gevulde kalkoenfilet met fijne farçe €13,25/kg 
Indien gewenst kunnen wij ook de kalkoen bakken €8,00/st 
 
 
WILD 
Hertenkalf: hertenkalffilet, hertenkalfgebraad, hertenkalfragout 
Everzwijn: everzwijnfilet, everzwijnragout 
Ree: reefilet, reegebraad, reeragout 
Haas: hazenrug, hazenfilet 
Fazant: fazantenhaan, fazantenhen, fazantenfilet 
Eend: eendenfilet, eendenbil 
Gevogelte: Mechelse koekoek, Poulet Landes, jonge Franse duif, parelhoen, 
parelhoenfilet, kwartel, piepkuiken 
 
 
LAM 
Lamsbout, lamskotelet, lamskroon, lamsfilet, lamsschouder 
 
 
KALF 
Kalfsgebraad, kalfskotelet, kalfsfilet pure, kalfsorloff 
 
 
VARKEN 
Varkenshaasje, varkensgebraad, varkenswangen 
Varkensvlees van het BRASVAR varken met de volle smaak  
van vroeger versneden naar wens. 
 
 
RUND 
Ons levend geselecteerd rundsvlees van het wit-blauwe ras 
komt nog steeds van dezelfde kweker Geert Bulcke uit Westkapelle. 
Ook gerijpte entrecote (4 weken) te verkrijgen.





Vrijdag 24/12: doorlopend open tot 17 uur 
Kerstdag 25/12: open van 9 uur tot 12u30 
Zondag 26/12: gesloten (enkel afhaling bestellingen) 
Vrijdag 31/12: doorlopend open tot 17 uur 
Nieuwjaarsdag 1/1: gesloten 
(afhaling bestellingen mogelijk tussen 11 uur en 12 uur) 
Zondag 2/1: gesloten (enkel afhaling bestellingen) 
Voor alle andere dagen gelden de normale openingsuren 
 
 

Frederik, Kristel en het Artemis-team 
danken u voor het gestelde vertrouwen en wensen u 

alvast prettige en smakelijke feestdagen! 
 
 

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en de nodige aandacht aan 
uw bestelling te geven, hadden wij graag alle bestellingen voor 

KERST ten laatste op maandag 20/12 
OudEJAARSAVONd op maandag 27/12 

 
 

Kursaalstraat 76 
8301 Heist aan Zee 
Tel.: 050/51.75.98 
 

Scan om onze bestelformulieren te downloaden en breng deze binnen 
of mail ze naar artemisheist@telenet.be 

Bestellingen per e-mail 
zijn enkel af te halen met onze teruggestuurde bevestiging! 

Culinaire Slagerij


