GR I L L , G O U R M ET
& TA PAS
HOE BESTELLEN?
in onze winkel
Nationalestraat 106
2000 Antwerpen
www.gyselsantwerpen.be
per telefoon
Tel. 03 232 33 91
MA – DI – DO – VR 08:30 – 18:30
ZO & WO gesloten & ZA 08:00 – 18:00

Al ons vlees is door strenge
kwaliteitsselecties geraakt en stellen
wij graag aan u voor. Het grote
voordeel van grills, gourmet en
fondue is dat u rustig aan tafel kan
blijven met uw gasten.
STONE GRI LL S
Wij raden u aan een elektrische
plaat te gebruiken. U kan dit bij ons
huren voor 5 euro per stel, mits een
kleine waarborg.
Stonegrill — 11 € PP
De nadruk ligt hier op het verse
vlees, u krijgt per persoon 7 lekkere
stukken. Bestaande uit 5 filets
(rundsfilet, kalfsfilet, lamsfilet,
varkensfilet, kipfilet), een heerlijk
worstje en een souvlaki (oregano).
Stonegrill Puur — 13,5 € PP
(vanaf 4 personen)
De nadruk ligt hier op de pure
smaken van het vlees, u krijgt
per persoon 7 lekkere stukken.
Bestaande uit 2 rundsentrecoten
(Belgisch Witblauw, Ierse Agnus of
Limousin), kalfskotelet, lamskotelet,
pata negra, merguez en een souvlaki.
Stonegrill BBQ — 11 € pp
De nadruk ligt hier op BBQ
specialiteiten. Dit assortiment
bestaat uit een heerlijke entrecote
of filet pur, lamskoteletjes,
gemarineerde kalfssaté, kipsaté
tandoori, merguez, BBQ-worst en
een hamburger. BBQ’en het hele
jaar door.

Stonegrill Wild — 14 € pp (vanaf 15
oktober tot en met 31 januari)
Wildliefhebbers, hier is jullie kans
om verschillende soorten naast
elkaar te proeven. U krijgt per
persoon 6 mooi geselecteerde
stukken wild: filets van hertenkalf,
haas, everzwijn, fazant, parelhoen
en eendenborst.

G OU RMET
Gourmet 8 stuks — 10 € pp
Gezellig tafelen met de familie
of vrienden. U krijgt per persoon
4 stukjes natuurvlees (steak,
kalfslapje, varkensfilet, kipfilet) en
4 fantasie stukjes (Mini hamburger,
worstje, sateetje, cordon bleu).
Kinder gourmet — 5,5 € pp
Bestaande uit 5 stukjes vlees:
kipfilet, hamburgertje, sateetje,
kalfsworstje en een gehaktschijfje.

EEN G RE E P U I T ON Z E TA PAS
• Bordje San Daniele gran riserva
18m
• Bordje jamon de Treveles
• Ansjovisfilet
• Olijven in look
• Half zongedroogde tomaatjes
• Tapenades

