
EINDEJAARSFOLDER
Het is altijd een beetje feest bij Quetin...



Al onze gerechten zijn in eigen huis bereid, 
wij werken uitsluitend met dagverse producten.

Gevulde kalkoen
Een traditie met Kerst…..

De kalkoen wordt volledig ontbeend en opgevuld met truffels,
pistachenoten, champignons en niet te vergeten … een vleugje cognac.

Op bestelling kunnen wij uw opgevulde kalkoen voorbakken
aan € 9 per stuk.

Kalkoen 5/6/7/8/9-10kg €  9,60 / kg
Gevulde kalkoen € 19,60 / kg
Kerstgehakt € 20,40 / kg
Kalkoenrollade gevuld met kerstgehakt € 18,90 / kg
Woudvruchten-portsaus € 14,40 / lt
Truffelsaus € 14,80 / lt

4 personen  ± 2,5kg + 400gr vulling  
5 personen  ± 3kg + 500gr vulling 
6 personen  ± 3,5kg + 600gr vulling  
7 personen  ± 4kg + 700gr vulling  
8 personen ± 4kg + 800gr vulling  
9 personen  ± 4,5kg + 900gr vulling
10 personen ± 4,5kg + 1 kg vulling  
11 personen ± 5kg  + 1,1kg vulling  
12 personen ± 5kg + 1,2kg vulling

 

 Heeft u vragen over allergenen, laat het ons weten.



Hapjes

KOUDE HAPJES:
• Mini carpaccio met Parmezaan en basilicum   € 2,70
• Wildmousse met sinaasconfijt     € 2,80
• Gekarameliseerde zalm met soja     €3,80
• Terrine van St-Jacobsvrucht en truffel    €2,80
• Hapje van zoete aardappel-komkommer veggie   €2,40

WARME HAPJES:

• Assortiment van 10 hapjes     €14,20
• Assortiment van 15 hapjes     € 21,30
• Assortiment van 25 hapjes     € 35,50
• Mini pruim met gerookt spek     € 0,95

 

 *Assortiment van warme hapjes ( Vijf soorten: mini worstenbroodje,
 mini vidé kaas en hesp, mini vidé met garnaaltjes, pruim met spek
 en mini pizza ) 
 www.quetin.be/opwarmingsgids/



Soepen (per liter)

• Tomatenroomsoep met verse vleesballetjes   € 5,40
• Bisque van kreeft met aioli room     € 10,60
• Bospaddenstoelsoep met truffel      € 7,50
• Romige kippensoep met cocosmelk en citroengras  € 5,80

Geef je soepen een extra feestelijke toets,doe er juist voor het opdienen
een klein wolkje room in en strooi er een beetje Parmaham snippers bij.

Parmaham snippers los verkrijgbaar ( 100gr)    € 3,50
Soepballetjes per kg.       € 17,10

Deze soepen zijn gemakkelijk op te warmen door voorzichtig om te
roeren op een zacht vuurtje. Met 1 liter soep kan u 3-4 borden vullen.

Voorgerechten (per persoon)

KOUDE VOORGERECHTEN:

• Duo van wildpaté met veenbessenkonfijt   € 8,60
• Carpaccio van Belgisch rund met truffelolie en parmezaan € 10,40
• Vitello tonnato met appelkappertjes            € 10,60
•  Carpaccio om zelf te dresseren per kg    € 36,40  

       

WARME VOORGERECHTEN:

• Vispannetje 175gr      €11,20
• Taartje zuiderse groenten met geitenkaas 160gr  €8,40
• St-Jacobsschelp prestige       €12,80
• Kaaskroket       €3,90/st
• Garnaalkroket       €4,90/st



Hoofdgerechten (per persoon)

VLEESGERECHTEN:

• Kalkoenfilet in een saus van witte druiven “classic”  € 15,40 
•  Parelhoenfilet Grand Veneur met peertjes   € 18,70
• Mechelse koekoek “fine Champagne”    € 16,80

      
VISGERECHTEN:

• Linguine Scampi in een pittige tomatensaus    €17,90
• Kabeljauw in een witte wijnsaus met verse spinazie  €18,75 
• Noorse zalmfilet met verse roomsaus    €19,40

WILDBEREIDINGEN:  

•  Eendenfilet in sinaasappelsaus      €18,40
• Stoofpotje van hert in een rode wijnsaus met spekjes  €16,70 
• Everzwijnfilet in Grand Veneursaus    €17,80 

 
VEGETARISCH: 

• Canneloni, gevuld met Ricotta en tomatensaus   €14,60

KINDEREN:

• Pan gebakken kippenballetjes in tomatensaus   € 9,80

In de prijs is een aardappelbereiding naar keuze inbegrepen.
Via www.quetin.be/opwarmingsgids kan u de opwarmingsgids
raadplegen en zo de aanbevolen bereidingstijden van de gerechten opzoeken.



Aardappelbereiding

• Huisgemaakte aardappelkroketten (per 10 stuks)  € 4,20
• Aardappelpuree (per portie) 250g  € 2,55
• Wortelpuree (per portie) 250gr  € 2,80/st 
• Spinaziepuree (per portie) 250gr  € 2,75/st
• Aardappelgratin (per portie) 250g  € 3,60/st  

Groenten

• Appelen met veenbessen  € 2,90/st
• Gestoofde peertjes      € 0,90/st
• Assortiment van witloof, spruitjes, 
 worteltjes en boontjes met spek     €6,20/st    

 

Desserts

• Tiramisu fine Champagne     € 5,80
• Bailey’s Irish cream      € 5,40
• Woudvruchten tiramisu      € 5,60 
• 4 zoete verleiders       € 9,40

 Het dessert wordt met een glaasje verkocht, u mag dit houden.



Vers Wild en Gevogelte

• Hazenrugfilet      € 63,60/kg
• Kalkoenfilet      € 16,95/kg 
• Parelhoenfilet      € 34,90/kg
• Kwartels 160gr      €4,60/stuk
• Kwarteleieren      €5,30/18st
• Hoevekip “landes”filet     €29,40/kg
• Zwartpootkip      €16,95/kg
• Franse jonge duif +/-450gr    €32,60/kg
* Bosduif       €8,40/st
* Gans       €16,50/kg
* Piepkuiken      €14,30/kg
* Hertenracks      €48,60/kg
* Reefilet       €58,40/kg
* Reeragout      €28,80/kg
* Everzwijnfilet      €33,90/kg
* Everzwijnragout      €22,20/kg
* Hertenfilet ontvliesd     €49,20/kg
* Hertengebraad      €36,60/kg
* Hertengoulash      €28,70/kg
* Fazanthaan +/-1kg     €18,10/st
* Fazantfilet met vel +/-320gr    €36,70/kg
* Roodpootpatrijs +/-350gr    €12,50/st
* Wilde eend +/-600gr     €14,20/st
*   Eendenfilet      €29.60/kg
* Wild konijn 800 a 900gr     €12,80/st
* Haas +/-2,5kg      €32,60/st
* Barbarie eend 1,5 kg     €15,60/kg



Dry-aged Beef
  
Wij beschikken in onze winkel over een dry-aged koelcel, deze cel werd  
speciaal gemaakt om rundsvlees in het been te laten rijpen. 

Tijdens het rijpingsproces verdampt het vocht in het vlees,
de natuurlijke  enzymen breken het spierweefsel af. 

Dit noemt men een langzame besterving waardoor het vlees een zeer 
malse structuur en intense smaak krijgt. 



Quetin grill selection min 4 pers (400gr pp)   €24,40/pp

Een assortiment van verschillende internationale runderrassen.
Afwijkingen zijn steeds mogelijk omwille van beschikbaarheid.

Holstein
Blonde d’aquitaine
Black Angus
Simmentaler

Wilt u genieten van een heerlijk stukje rundsvlees? 
Wees er dan tijdig bij!  Deze periode zitten wij aan onze maximum
capaciteiten van rijpen, waardoor bepaalde rassen niet meer voorradig
kunnen zijn.



Teppanyaki 
        € 14,70 pp
op schotel gegarneerd (min 4 pers.):    € 15,90 pp

Dit kan zowel als gourmet of op de teppanyaki.

VLEES EN VIS (±300gr)

• Zalm    
• Scampi
• Steak Belgisch wit-blauw
• Lamskroontje
• Varkenshaasje duroc d’olives 
•    Kipfilet belle flamande
  
 Huur toestel (elektrisch) € 7 + € 10 borg 
 1 toestel = 4 personen

Fondue
         € 12,40 pp 
op schotel gegarneerd (min 4 pers.):    € 13,80 pp

VLEES (± 300gr):     

• Rundvlees wit-blauw    
• Varkensvlees duroc d’olives   
• Kipfilet belle flamande   
• Chipolata        
• Fondueballetjes verschillende smaken     

 Huur fonduestel € 5 + € 10 borg



Teppanyaki 
        € 14,70 pp
op schotel gegarneerd (min 4 pers.):    € 15,90 pp

Dit kan zowel als gourmet of op de teppanyaki.

VLEES EN VIS (±300gr)

• Zalm    
• Scampi
• Steak Belgisch wit-blauw
• Lamskroontje
• Varkenshaasje duroc d’olives 
•    Kipfilet belle flamande
  
 Huur toestel (elektrisch) € 7 + € 10 borg 
 1 toestel = 4 personen

Fondue
         € 12,40 pp 
op schotel gegarneerd (min 4 pers.):    € 13,80 pp

VLEES (± 300gr):     

• Rundvlees wit-blauw    
• Varkensvlees duroc d’olives   
• Kipfilet belle flamande   
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• Fondueballetjes verschillende smaken     

 Huur fonduestel € 5 + € 10 borg

Gourmet of stonegrill
          € 12,40 pp 
op schotel gegarneerd (min 4 pers.):     € 13,80 pp

VLEES ( ± 300 gr):     
• Rundvlees wit-blauw       
• Cordon bleu       
• Varkensbrochette duroc d’olives    
• Kipfilet belle flamande        
• Chipolata         
• Hamburger
      
 Huur gourmetstel € 5 + € 10 borg

Assortiment groenten en sauzen (300gr pp) 

Minimum 3 pers        €5,90pp 

GROENTEN    KOUDE SAUZEN
       
• Bloemkool-broccoli salade Huisbereide tartaar  250gr         €3,70
• Tomaat-vinaigrette  Huisbereide cocktail 250gr          €3,70
• Komkommer-vinaigrette  Mayonais 250gr          €2,70
• Aardappelsalade
•  Rijstsalade

WARME SAUZEN

• Bearnaisesaus 250gr      € 4,70
• Pepersaus        € 13,40/l
• Champignonsaus       € 13,40/l

  



Kerst- en nieuwjaarsbuffet minimum 6 pers  
  

Vlees en vis       € 25,80 pp

• Tomaat rijkelijk gevuld met grijze garnalen  
• Gebakken rosbief
• Gepocheerde zalmfilet 
• Ovengebakken hammetje van kip  
• Wildpaté      
• Ganda met meloen
• Scampi      
• Gerookte heilbot

Groenten

• Pastasalade      
• Aardappelsalade
• Gemengde sla
• Tomaat vinaigrette     
• Komkommer vinaigrette

Sauzen

• Tartaarsaus
• Mayonaise
• Cocktailsaus
• Uienkonfijt

Diverse broodjes

Tijdens de feestdagen kunnen wij geen wijzigingen toestaan.



Menu

Menu 1         € 44,10 pp

• Romige kippensoep met cocosmelk en citroengras                     
• Vitello tonnato met appelkappertjes
• Kalkoenfilet in een saus van witte druiven                           
• Gratin 
• Assortiment warme wintergroentjes
• Tiramisu fine champagne

Menu 2        € 45,20 pp

• Boschampignonsoep met truffel
• Duo van wildpaté met veenbessenkonfijt
• Parelhoenfilet grand veneur met peertjes
• Gratin
• Assortiment warme wintergroentjes
• Woudvruchten tiramisu



TIJDIG BESTELLEN !

Gelieve vooraf een kijkje te nemen op onze website of kennis te maken 
met onze feestfolder, zodat u op de hoogte bent van onze mogelijkheden. 
Tijdens deze drukke dagen zijn wij genoodzaakt te werken volgens onze 
feestfolder en zijn afwijkingen van formules en bereidingen niet 
mogelijk.

Om u correct en vlot te kunnen bedienen vragen wij u om te bestellen 
voor : 

 Do    15/12/2022 (Kerstmis)  -  Vrij   23/12/2022 (Nieuwjaar)
 ( zie achterzijde folder )

U kan bestellen op 2 manieren : 

• Telefonisch: +32 011 22 32 92

 Op deze manier kan u na uw telefonische bestelling een
 volgnummer afhalen in onze winkel ter controle, dat u tevens  
 dient af te geven bij afhaling. Gelieve duidelijk te vermelden of
 u de bestelling in onze winkel of op ons afhaalpunt
 (Singelbeekstraat 71) wilt komen afhalen.

• Per mail via: bestelling@quetin.be ( met de juiste omschrijving)

 Bestellingen kunnen per mail naar bestelling@quetin.be
 Gelieve duidelijk te vermelden :
 • Op welke locatie u wenst af te halen (enkel op 24/12 en 31/12)
 • Datum
 • Uur dat u wenst af te halen en telefoonnummer vermelden
 U ontvangt een bevestiging en een volgnummer



U  kan uw bestelling ook afhalen in onze koelcel. 

• Wij zijn genoodzaakt een borg te vragen voor onze borden, 
 schotels, gourmet- en fonduestellen.
• Deze borg ontvangt u terug bij het in goede staat afleveren van  

deze goederen. Alvast bedankt voor uw begrip
• Heeft u vragen over allergenen ? Vraag het ons !

Quetin afhaalpunt, Singelbeekstraat 71, 3500 Hasselt

Wij wensen u prettige feestdagen! 

Singelbeekstraat 71

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht 
voor om de opgegeven prijzen te wijzigen. 



Maastrichterstraat 14  •  3500 Hasselt  •  T 011 22 32 92  •  info@quetin.be  •  www.quetin.be

Maandag 19/12/2022 
t/m vrijdag 23/12/2022
van 8.00u tot 18.00u

Zaterdag 24/12/2022
van 8.00u tot 16.00u 

Zondag 25/12/2022
GESLOTEN

Maandag 26/12/2022
open van 11u tot 18u

Dinsdag 27/12/2022
t/m vrijdag 30/12/2022

van 8.00u tot 18.00u

Zaterdag 31/12/2022
van 8.00u tot 16.00u 

Zondag 1/1/2023
GESLOTEN

Maandag 2/1/2023
open van 11u tot 18u

OPENINGSUREN KERST OPENINGSUREN NIEUWJAAR


