Onze winkel en staanplaatsen
Kipstore (0474/54.72.90)
	Elke woensdagvoormiddag
aan de kerk in Oostnieuwkerke
	Elke zaterdagvoormiddag
achter de kerk in Sint-Eloois-Winkel
	Elke zondagvoormiddag
op de markt van Jette
	Elke zaterdag & zondag
van 6u tot 15u in de KIPSTORE WINKEL
Meensesteenweg 359 in Roeselare

Kipcentrale op de markt (0475/24.47.90)
	Dinsdag in Ninove
	Woensdag in Deinze
	Donderdag in Wetteren
	Zaterdag in Nijvel
Zondag in Jette

Kipcentrale standplaats (0498/59.76.84)
	Elke zondagvoormidag in Burst (Erpe-Mere)
naast de kerk

Kipstore

Tatiana Defrancq
Tel 0474 54 72 90
info@kip-store.be

Kipcentrale Defrancq
Jackie Defrancq

Tel 0475 24 47 90
kipcentrale.defrancq@telenet.be
Hoge barrierestraat 7, 8800 Roeselare

www.weeseralsdekippenbij.be

Wees er als de kippen bij !

Ons assortiment
Kip en rib aan ’t spit

Gehaktproducten

Altijd dagvers gebakken

Elke dag vers gehakt (100% kip)!

	Kip op z’n geheel • ribbetje
	Kippenbil • -borst • -vleugel • -boutje • -filet
	Varkenshammetje (schenkel) & kalkoenhammetje
	Gehaktbroodje • bouletten (4 soorten)
	(kaas) grillworst • kippenworst • witte pens
	Kippenbrochet • aperiobrochet
	Ovenspek • beenhesp

Traiteur
Ruim aanbod huisbereide schotels
	Grootmoeders vol-au-vent
(met balletjes op basis van verse kippenbouillon)
	Balletjes in tomatensaus,
vogelnestjes in tomatensaus,
spaghettisaus (met kippengehakt !)
	Kippengyros
	Chinese en exotische kip
	Kalkoenstoofvlees
	Kalkoenfilet (sneetjes) in champignonsaus
	Kalkoenorloff (sneetjes) (kaas & hesp) in champignonsaus
	Kalkoenpavés in peper-, champignon- of jussaus
	Lasagne en macaroni
	Rundstong in madeirasaus
	Konijn in biersaus
	Pastagerechtjes & stoofpotjes met kip
	Vispannetje • tongrolletjes en zalmfilet in vissaus
	Diverse soepen op basis van kippenbouillon (minestrone,
tomaat, broccoli, asperge, bloemkool, erwt, …)
	Winter: hutsepot met ribbetjes en worst • gegratineerde
hesprolletjes met witloof
	Zomer: pasta- en aardappelsalade • koude groentjes •
hesprolletjes met asperges • carpaccio van kip (topper !)

	Gehakt (100% kip) • worst •
chipolata • hamburger (natuur, kaas, chapelure)

Charcuterie en paté
Lekker bij de boterham
	Paté van het huis (100% kip)
	Kippenwit, kippenwit asperge (seizoen)
	Kiplookworst
	Hespenworst van kip (saucisson)
	Kip- en kalkoensalami
	Kalkoenwit light met groentjes (dindisson)
	Wildpaté (haas, fazant, everzwijn, kwartelmousse, …)
(winter) • ajuinconfituur (natuur en framboos) (winter)
	Diverse salades (natuur, maison, curry, …)

Diversen
Smakelijk!
	Gebakken krielaardappeltjes
	Gekookte jonge wortelen • gestoomde boontjes •
gebakken champignons • gestoomde groetenmix •
gebakken spruitjes (winter)
	Verse voorgebakken frietjes
	Aardappelkroketten
	Appelmoes van ‘Materne’ en halve perziken
	Aardappelpuree
	Huisgemaakte polderaardappeltjes (winter)
	Rijst met groentjes
	Gratinpatatjes
	Doosje bladerdeegjes (bouchées)
	Sausjes: curry, provençale, champignon, pikante chili,
koude currymayonaise en tartaar maison

