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Aperitief 
 

 

 

Mini worstenbroodjes 12 euro 
per 10 stuks 
Bladerdeeghapjes met ons eigen heerlijke gehakt, 

ovenklaar 

 

Warme ovenhapjes  13,90 euro 
per 12 stuks 
Assortiment warme minihapjes, ovenklaar 

 

Bazelse talloor 42 euro 
per stuk  - voor 4 à 6 personen 
Bourgondisch aperitiefbord met huisbereide en lokale  

specialiteiten  
 

Party schotel warm 45 euro 
per stuk  - voor 4 à 6 personen 
Aperobord om op te warmen in de oven : grillworst,   

mini saté’s, kippengehaktballetjes, ribbetjes, polderspek 

en bijhorende dipsausjes 

 

Tapas schotel 13,50 euro 
per persoon - vanaf 4 personen 
Feestelijke aperitiefschotel met zuiders getinte  

vleesjes en hapjes 
 



 

 

 

 

 

 

Soepen 
per liter 

 

 

 

Tomatenroomsoep met balletjes 5,50 euro 

 

Bospaddenstoelensoep 6,50 euro 

 

Feestelijke rundsconsommé met fijne 6,75 euro 

groentjes 

 

Pompoencrème met pancetta 6,90 euro 

 



 

 

 

Voorgerechten 
 

 

 

Vitello tonato ‘Classico’ 12,50 euro 

per persoon 

Sappig gegaard kalfsvlees met tonijndressing 
 

Rundscarpaccio  12,50 euro 
per persoon 

Fijne sneetjes rundsfilet met garnituur 
 

St. Jacobsschelp 12,50 euro 
per persoon 

Klassiek voorgerechtje, ovenklaar 
 

Visschelp 10,50 euro 
per persoon 

Rijkelijk gevuld vispannetje, ovenklaar 
 

Ambachtelijke garnaalkroket 3,80 euro 
per stuk 
 

Ambachtelijke kaaskroket 2 euro 
per stuk 

 

 

 

Met een beetje creativiteit kan u zelf een mooi  
paté-palletje samenstellen. We hebben een ruim 
assortiment patés ter beschikking, alsook bijhoren-
de konfijten. 

TIP! 





 

 

Specialiteiten 
 

 

Gevulde kalkoen (3,5 à 4 kg) 90 euro 
per stuk 
Uitgebeend en opgevuld met een feestelijke  

vulling. Incl. kalkoensaus 

 

Gevulde babykalkoen (2 à 2,4 kg) 65 euro 
per stuk 
Uitgebeend en opgevuld met een feestelijke  

vulling. Incl. kalkoensaus 

 

Gevulde kalkoenrollade met feestvulling 21,75 euro 
per kilo - vanaf 1 kilo (= 4 personen) 
Gerold kalkoenlapje opgevuld met dezelfde vulling  

als de kalkoen . 

 

Feestgebraad ‘Atelier Joris’ 22,50 euro 
per kilo - vanaf 1 kilo (= 4 personen) 
Sappig Brasvar gebraadje gevuld met truffelgehakt,  

room en boschampignons, in een jasje van spek en  

rozemarijn 

 

Topkwaliteit verse hertenkalffilet  52 euro 
per kilo  



 

 

 

Hoofdgerechten 
zonder garnituur 
per halve kilo 

 

 

 

Stoofpotje van hert 15,25 euro 
 

Brasvar wangetjes  12,25 euro 
gegaard in Lindemans kriek 
 

Jachtstoofpotje 11,75 euro 
 

Kalkoenstoofpotje 9,25 euro 
 

Vol au vent 8,75 euro 
 

Scampi van het huis 13,50 euro 

 

 

 
Aan deze gerechten kan u zelf uw favoriete  
aardappel– en groentenbereidingen toevoegen. 
(Terug te vinden onder rubriek Bijgerechten) 

 

 

 

TIP! 



 

 

 

Hoofdgerechten 
per persoon - vanaf 2 personen 

 

 

 

Hertenkalf in Grand Veneursaus 26 euro 
Mooie hertenkalffilet in Grand Veneursaus,  

incl. groentengarnituur 

 

Stoofpotje van edelhert 22,50 euro 
Edelhert gegaard in rode wijn, met zilveruitjes en  

veenbessen, incl. groentengarnituur 

 

Varkenhaasje in boschampignonsaus 21,50 euro 
Rosé gebakken varkenshaas in een roomsaus met  

verse boschampignons, incl. groentengarnituur 

 

Jachtstoofpotje 20,50 euro 
Stoverij van everzwijn en Brasvar vlees, incl. groenten- 

garnituur 

 

Kalkoenrollade in jagersaus 18,50 euro 
Gerold kalkoenlapje met gehaktvulling in jagersaus  

met zoete wildtoets, incl. groentengarnituur 

 

 

 
Bij de hoofdgerechten zijn warme groentjes inbe-
grepen, maar geen aardappelbereidingen.  
Indien gewenst kan u deze apart bijbestellen. 
(Zie rubriek Bijgerechten) 

 

TIP! 





 

 

 

Bijgerechten 
 

 

Verse aardappelkroketjes  6,90 euro 
per 20 stuks 

 

Gratin dauphinois  6 euro 
per 500g (= voor 2 personen) 

 

Huisbereide aardappelpuree 4,50 euro 
per 500g (= voor 2 personen) 
 

Warme saus  8 euro 
per 500g 
Keuze uit peperroomsaus, champignonroomsaus,  

béarnaise saus, jagersaus en vleesjus (natuur) 

 

Grand Veneur saus  9,75 euro 
per 500g 
 

Gevulde appeltjes met veenbessen 10 euro 
per 4 stuks 

 

Warme groentjes 7,95 euro 
per persoon - vanaf 2 personen 
Gekarameliseerd witloof, spruitjes met spek, appeltje  

met veenbessen, jonge worteltjes en een gratintoefje 

 

Koude groentjes 6,95 euro 
per persoon -  vanaf 2 personen 
Sla, tomaten, komkommer, wortelen, seldersla,  

parelcouscous en verse aardappelsalade  



 

 

Gezellig tafelen 
per persoon - vanaf 2 personen 

 

 

Feestgourmet ‘Classic’ 13,50 euro 
Kipfilet, chipolataworstje, steak, Brasvar tournedos, 

kalfsburger, cordon bleu, hamburger, schnitzel 

 

Feestgourmet ‘Royal’ 17,50 euro 
Kalfsfilet, rundstournedos, Limousinburger, lamskroon,  

Brasvar haasje, kippenschnitzel, chipolata van kalf,  

cordon bleu 

 

Feestgourmet ‘Atelier Pure’ 19,50 euro 
Kwaliteitsvlees, puur  natuur gebracht,  
zonder marinades, paneermeel of kruiding! 
Brasvar haasje, kalfstournedos, filet van  Mechelse  

koekoek, kalkoenhaasje, lamsfilet, parelhoenfilet,  

dry aged rund volgens aanbod, Berloumi 

 

Kiddie grill 6,50 euro 
Worstje, hamburger, kippeke, grillworstspiesje 

 



 

 

Gezellig tafelen 
per persoon - vanaf 2 personen 

 

 

Herfstgourmet 23,50 euro 
Hertenkalffilet, parelhoenfilet, steak “tache noir”,  

Brasvar haasje met spek, filet van Mechelse koekoek,  

wild burger, lamskoteletje, geitenkaasje met spek 

Incl. bakgroentjes, gratin patatjes en warme sauzen 

 

 Slechts verkrijgbaar tot 15.01.2023 !! 

 

 

 

Fondue  (400 gr/persoon) 13,50 euro 
Rundshaas, Brasvar varkenshaasje, kalkoenhaasje,  

kipfilet, gekruide gehaktballetjes en spekrolletjes 

 

Extra fondue balletjes 7 euro 
per 300gr 

 



 

Bereidingstips 
 

 
Oven- / party hapjes 

Plastic verwijderen. Opwarmen in een voorverwarmde oven 8 à 10 minu-

ten op 160 °C. 

 

Soepen / warme sauzen 

Gemakkelijk op te warmen door ze in een pannetje voorzichtig om te  

roeren op een zacht vuurtje. 

 

Schelpen / gratin 

Plastic verwijderen. Opwarmen en gratineren in een voorverwarmde oven 

15 minuten op 180 °C.  

 

Kroketten 

Bakken in de friteuse op 170 °C tot goudbruin. 

 

Gevulde (baby)kalkoen 

Neem de kalkoen 2 uur op voorhand uit de koelkast.  

Verwarm de oven op 150 °C. Braad de kalkoen volgens het gewicht : 

voor de eerste 2 kg telt u 1,5 uur, daarna per kilo 30 minuten bijtellen. 

Bijv. kalkoen van 4 kg = 2,5 uur braadtijd.  

Niet vergeten om regelmatig te overgieten met het braadvocht. 

 

Gebraadjes / rollades 

Bij voorkeur eerst aankleuren in de pan, daarna garen in een voorver-

warmde oven op 160 °C. Reken 1 uur per kilo voor varkensvlees en  

rollades, en 20 minuten per kilo voor rundsvlees.  

Regelmatig overgieten met de jus. 

 

Hoofdgerechten / warme groentjes / appeltjes 

Plastic verwijderen. Afdekken met aluminiumfolie, en opwarmen in een 

voorverwarmde oven 25 à 30 minuten op 160 °C.  

 



 

 

 

Koude schotels 

 

 

 

Charcuterieschotel 17,50 euro 
per persoon - vanaf 4 personen 
Onze lekkerste charcuterie, paté en salades  

uit eigen atelier, mooi gedresseerd en gegarneerd  

op een schotel 

 

Kaasschotel  (300 gr/persoon) 18,50 euro 
per persoon - vanaf 2 personen 
Assortiment binnen– en buitenlandse kazen,  

rijkelijk gegarneerd met vers fruit, gedroogd fruit 

en een notenmengeling  
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ATELI ER  JORIS  

Dorpstraat 6 

9150 Bazel 

T. 03 774 10 64 

 

 

AtelierJoris.be            info@AtelierJoris.be  

OPENINGSUREN : 

Maandag 8:00 - 12:30  en  13:30 - 18:00 

Dinsdag 8:00 - 12:30  en  13:30 - 18:00 

Donderdag 8:00 - 12:30  en  13:30 - 18:00 

Vrijdag 8:00 - 12:30  en  13:30 - 18:00 

Zaterdag 8:00 - 12:30  en  13:30 - 17:00 

Woensdag en zondag gesloten 

 

SPECIALE OPENINGSUREN 

TIJDENS DE FEESTDAGEN : 

Vr 23.12.2022 Open 8u - 16u (doorlopend) 

Za 24.12.2022 Enkel open voor afhalen van  

 bestellingen : 8u - 16u 

Vr 30.12.2022 Open 8u - 16u (doorlopend) 

Za 31.12.2022 Enkel open voor afhalen van  

 bestellingen : 8u - 16u 

Ma 02.01.2023 Gesloten 

Di 03.01.2023 Gesloten 

Woensdag en zondag gesloten 

Do 05.01.2023 Terug open om 8u 

Praktische afspraken 
 

- Bestellingen voor de feestdagen kunnen 

enkel in de winkel of via de webshop. Dit 

kan tot : 

. dinsdag 20 december voor de kerstperiode 

. dinsdag 27 december voor nieuwjaar. 

- Neem op voorhand de folder goed door 

en noteer alvast uw bestelling op het handi-

ge formuliertje ingesloten in deze folder.  

- Bij het plaatsen van uw bestelling in de  

winkel wordt een bestelbon met volgnum-

mer opgemaakt. Deze dient u mee te bren-

gen bij afhaling, zo vinden wij uw bestelling 

sneller terug. 

- We vragen vriendelijk om uw bestelling 

vooraf volledig af te rekenen om wachtrijen 

bij afhaling te vermijden. 

- Bestelt u online, dan is uw bestelling pas 

gevalideerd wanneer u de bestelbon  

ophaalt en afrekent in de winkel. 

- Waarborgen voor porselein, planken e.d. 

worden cash aangerekend, en ontvangt u 

volledig terug bij het (intact en gereinigd) 

terugbrengen van de goederen. Waarbor-

gen die elektronisch betaald zijn, worden 

terugbetaald in de vorm van een waarde-

bon die kan besteed worden bij uw volgen-

de aankopen. 

- Om vergissingen te voorkomen, zijn er  

na het plaatsen van uw bestelling in ons  

systeem geen aanpassingen meer mogelijk. 


