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Sinds jaren bieden wij een mooi assortiment aan, steeds met de grootste zorg en van beste kwaliteit op maat van elke klant.
Vraag gerust meer infor matie via www.charlieschicken.be of spring eens binnen in onze winkel te Heist-Goor.
Ook take-away of thuislevering is mogelijk via www.charliesshop.be
infor meer zeker naar onze gerechten die op jouw voorkeur worden samengesteld!

ASSORTIMENT VERS BELGISCH WILD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hert
hinde
hertenkalf
ree
everzwijn
fazant
haas
bosduif
wilde eend
patrijs (seizoensgebonden)
fazantenfilets
hazenrugfilets
bosduif filets
wilde eend filets
hazenbouten

•

hoevekippen
jonge duiven
Franse hoevekippen
piepkuikens
Bresse kippen
konijnen
parelhoenen
kwartels
Barbarie eenden

volledige fijne filets van de rug
100% puur filet hazenstoofvlees
stoofvlees
enkel mooi versneden wild, van de beste stukken

steak

de malse stukken uit de bouten

GROOT ASSORTIMENT GEVOGELTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

van vrije uitloop

Al deze soorten kunnen versneden worden naar je wens fileren, uitbenen, opvullen naar eigen smaak is mogelijk

Heeft u graag een ander stuk van het vlees of een andere
versnijding, vraag dit gerust aan onze mensen.
Want uw wensen zijn dat wij proberen waar te maken.

EEN AANRADER VOOR BIJ
UW WILDGERECHTEN!

Alle versnijdingen van klein wild worden door onze
vakmensen uitgevoerd in eigen atelier.
Door jarenlange ervaring worden zo de juiste stukken
vlees versneden van elk klein wild soort en verpakt met de
grootste zorg.

Gevuld appeltje met veenbessen
Babypeertjes in rode of witte wijn
Stoofpeertje gepocheerd in rode of witte
wijn met een snuifje kaneel

Voor de liefhebbers selecteren wij vers wild van topkwaliteit, eenvoudig te bereiden en gegarandeerd succes.
Aarzel niet om informatie te vragen over de bereiding van
uw wild.

Warme groenteschotel met gebakken
witloof, worteltjes, boontjes, broccoli en
spruitjes - bereid en lekker op smaak

SPECIALITEITEN VAN HET HUIS
◊

uitgebeend en opgevuld naar keuze

◊

Charlies’ vulling: gekruid gehakt, porto, peterselie,
boschampignons, foie gras - alles op smaak gebracht

•
•

hoevekalkoenen
gevulde kalkoenroulade

•
•
•
•

hoeveganzen
kwartels
parelhoen
kalfsroulade kalfsgebraad opgevuld met gehakt,

kalkoengebraad opgevuld met gehakt, peterselie,
truffel, foiegras

peterselie, ajuin, rozijntjes

Wenst u een andere vulling? Geen enkel probleem,
we stellen deze samen volgens jouw smaak.
Vergeet uw kalkoensaus niet te bestellen.
Met deze overheerlijke wordt uw kalkoen alvast een
succes bij uw gasten! Bestel ze samen met uw kalkoen.
Al onze kalkoenen kunnen ook door ons gebraden worden.

RUND - GROOT ASSORTIMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heeft u graag een ander stuk
Duroc varken
van het vlees of een andere
lamsvlees
versnijding, vraag ernaar!
kalfsvlees
varkenskroontje
varkensgebraad
varkensstoofvlees
varkenskotelet
uitzonderlijk Duroc - kwaliteit
rundsfilet pur
Chateaubriand
rundsstoofvlees
rosbief

•
•
•
•
•

kalfskroontje
kalfsgebraad
kalfsstoofvlees
kalfstour nedos
kalfslapjes

•

VOORGERECHT

BIJGERECHTEN

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

wildpaté
foie gras
gerookt eendeborst
car paccio van rundfilet

flinterdun rundfilet rijkelijk belegd met parmezaanschilfers, rucola en huisbereide truffelvinaigrette,
afgewerkt met geroosterde pijnboompitjes

huisbereide kaaskroketten
huisbereide gar naalkroketten
car paccio van kipfilet

flinterdun kipfilets, rucola, pijnboompitjes,
vinaigrette, parmezaanschilfertjes

KOUDE AMUSES
•
•
•
•

geitenkaas met spek
tomaat gar naal
kipcocktail
kippeblokjes met ananas & bieslookvinaigrette

verse aardappelkroketjes
amandelkroketjes
pommes duchesses
aardappelpuree
knolselder puree
wortelpuree
verse puree op smaak gebracht met peper,
nootmuskaat en hoeveboter

•
•

aardappel-gratin
schijfjes aardappel met room

•

Groentenschotels

•
•

bestrooid met gemalen kaas en gegaard onder de
gril
sla, tomaat, komkommer, worteltjes, boontjes, aardappelsla, paprika, ajuin, champignon

gevuld appeltje met veenbessen
babypeertjes in rode of witte wijn

SOEPEN een deel uit ons assortiment

DESSERTJES

•
•

•
•
•
•
•

tomatenroomsoep
soepje van verse trostomaatjes
verrijkt met verse room en lekkere gehaktballetjes

•
•

boschampignonroomsoep
een heerlijk gevogeltesoepje

•
•

aspergesoep
verse kippenbouillon met Vlaamse
asperges gebonden met verse room en afgewerkt

van bospaddenstoelen, gebonden met verse room

Vraag gerust meer infor matie via
www.charlieschicken.be of spring
eens binnen in onze winkel te
Heist-Goor.

met aspergepunten

Deze soepen zijn gemakkelijk op te warmen door voorzichtig om te roeren op een zacht vuurtje.

Ook take-away of thuislevering is
mogelijk via www.charliesshop.be

U kan ook verse soepballetjes apart bijbestellen om uw
soepen te verrijken. Met 1 liter soep kan men 3 borden
vullen.

ONZE WIJNSELECTIE
Witte wijnen
• “La Vilette” Viognier

Druivensoorten: 100% Viognier
Gerecht: Heerlijk in combinatie met stevige vissen,
schaal- en schelpdieren, romige pasta’s en
kruidige curry’s.

•

Pfaffl, Gruner Veltliner vom Haus

Druivensoorten: 100% Gruner Veltliner
Gerecht: Lekker bij asperges, frisse salades maar ook bij
de pittige Aziatische keuken.

• Jacques Mouton
“Cuvée Madeleine” Chardonnay

Druivensoorten: 100% Chardonnay
Gerecht: Lekker bij wit vlees met roomsaus,
gevogelte met saus, vis, zachte en romige kazen.

rijstpap
tiramisu
chocolademousse
kaasschotel Van Tricht
kaas-assortiment op bestelling

stoofpeertje gepocheerd in rode of
witte wijn met een snuifje kaneel
war me groentenschotel: gebakken
witloof, worteltjes, boontjes, broccoli
en spruitjes bereid en lekker op smaak
gebracht door onze chef
- schotel gegarneerd per 2 personen -

SAUZEN
•
•
•
•
•
•
•

wildsaus
champignonroomsaus
portosaus
vleessaus
Grandveneursaus
pepersaus
Fine champagnesaus

gourmet & fondue
GOURMET (vanaf 4 pers)
FONDUE (vanaf 4 pers)
WILDGOURMET (vanaf 4 pers.)
Een ware ontdekking tijdens het wildseizoen!
Everzwijnfilet, hertenkalf-filet,
ree-filet, eendenborstfilet, hazenfilet
en fazantenfilet ...

Op deze manier kan u kennis maken met een
variatie van wild.
Heerlijk in combinatie met een gevuld
appeltje, babypeertjes, war me groenteschotel, amandelkroketjes en
aangepaste wild-sauzen van de chef,
die u enkel nog hoeft op te war men.

Rosé wijnen
• Balbo Malbec Rosado

Schuimwijnen
• Balbo Malbec Rosado

Rode wijnen
• La Villette Grenache/Syrah/
Mourvèdre

•

Druivensoorten: 100% Malbec
Gerecht: Lekker als aperitief of om zo op het terras
te drinken. Ook lekker bij BBQ , gevogelte of een
frisse salade...

Druivensoorten: Grenache, Syrah, Mourvèdre
Gerecht: Heerlijk in combinatie met gegrild rood
vlees, pasta of met een pittige kaas.

•

Car pineto, Chianto Classico

•

Vinaguareña Alta Expresión

Druivensoorten: 80% Sangiovese, 20% Canaiolo
Gerecht: Bij rood vlees en wild.
Druivensoorten: Tinta de Toro (Tempranillo)
Gerecht: Lekker bij rood gestoofd en geroosterd vlees,
bij kruidige risotto, wildgerechten, oudere
kazen.

Druivensoorten: 40% Xarel.lo, 40% Macabeo, 20%
Parellada
Gerecht: Ideaal aperitief, verfrissend en eetlustopwekkend. Kan perfect lichte, elegante voorgerechten aan.

Rocca dei Forti “Cuvée N°1” Extra Dry

Druivensoorten: Riesling/Chardonnay

• Champagne Bauser, Cuvée Brut Premiere
Druivensoorten: 100% Pinot Noir
Gerecht: Ideaal als aperitief of bij de volledige
maaltijd.

