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Beste en lieve klanten, 
 

De fijne kerstdagen zijn weer in zicht! 
 

Dit jaar pakken wij het net even iets anders aan dan voorgaande jaren in 
verband met het corona virus. Om de grote drukte op één dag te voorkomen 

hebben wij het volgende bedacht: 
 

- Wij zouden u graag willen vragen om uw kerstinkopen al in November te 
doen en op te halen. Wij zullen het vlees vacumeren en zo kunt u het 
goed in de vriezer bewaren en gaat de smaak niet verloren, een dag voor 
gebruik kunt u het in de koelkast laten ontdooien. U kunt een keuze 
maken uit de eerste pagina (het kerstdiner) van deze kerstfolder, of uw 
eigen bestelling doorgeven. U kunt de bestelling plaatsen tot en met 12 
december en ophalen in overleg. 

 
- Wilt u met de kerstdagen gezellig gaan gourmetten met diverse salades, 

een lekker voorafje erbij maken of een winterbarbecue? Dan kunt u uit 
deze kerstfolder onder de kopjes (kerstdiner vooraf, gezellig tafelen, 
winterbarbecue en vleeswaar) uw keuze maken. U kunt uw bestelling 
plaatsen tot en met 19 december en uw bestelling dinsdag 22, woensdag 
23 of op donderdag 24 december ophalen.  

 
Zaterdag 19 en zondag 20 december is ons winkeltje geopend. Voor oud en 
nieuwe kunt ook gebruik maken van deze gehele folder en het op oudejaarsdag 
ophalen. 
 

Wij willen u bedanken voor uw medewerking  
en 

Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021! 
 

De kerstfolder 
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Het kerstdiner 
 

* Runder braadrollade, met klein randje vet     500 gram 6,75 
* Runder stoofrollade, van het sucadestuk     500 gram 6,75 
* Varkens braadrollade, van de filet. 
 kan gevuld worden met pruimen, gekruid gehakt of traditioneel 500 gram 6,25 
* Mager buikspek rollade, retro       500 gram 4,40 
* Varkenshaas rollade met boerenjongens     500 gram 8,- 
* Procureur rollade, met reepjes prei      500 gram 5,00 
* Kipfilet rollade, met Japanse kipkruiden      500 gram 4,75 
* Malse rosbief, heerlijk aan stuk       1 kilo 16,- 
* Kerst biefstukken, van de beste runderhaas, 
 in elk gewenst gewicht te bestellen      100 gram 4,80 
* Runderhaas puntjes, black pepper of naturel     100 gram 3,25 
* Malse biefstuk, van de slager       100 gram 1,95 
* Rundertong, kerst klassieker! Heerlijke met champignons   100 gram 1,- 
* Onze Canadese beenham, origineel recept,  

heerlijk met beenhamsaus       500 gram 6,25 
*  Heerlijk gepaneerde kipfilet schnitzel      100 gram 0,90 
* Kalkoen ± 5 kg          per kilo 8,- 
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Kerstdiner vooraf 

 
* Carpaccio van de runderlende      schaal 100 gram 2,50 
* Kip-kerrie cocktailsalade,  

goed gevuld om een heerlijke kipcocktail van te maken  100 gram 1,60 
* Kerstfeest salade, met garnalen,  

kabeljauw en zalm voor ’n cocktail, of op toast   100 gram 2,25 
* Ons huisgemaakte runderragout of kipragout,  

allebei heerlijk als pastei       500 gram 5,- 
* Ardennerham, 
 heerlijk zo, of met meloen      100 gram 2,25 
* Ossenstaartsoep         liter 5,- 
* Franse mosterdsoep, met zalmreepjes      liter 5,- 
* Filet american van bieftartaar       bakje 200 gram 2,50 
* Ambachtelijke paté, fijn of grove 	     100 gram 1,60	
 
 
 
 
 

  

 
Gezellig tafelen met de kerst 

 
* Kerstgourmet voor 4 personen, met divers fijn vlees, per schaal 24,- 
* Kerstfondue voor 4 personen, per schaal    24,- 
* Party pan voor 4 personen, per schaal     28,- 
* Kindergourmet, voor 2 kinderen, per schaal    7,50 
 
* Saladebarretje, lekker voor bij de gourmet, met diverse salades 17,50  
* Setje gourmetsausjes in 4 smaken     6,- 
* Opa’s salade met veel soepvlees, per kilo    7,75 
* Duitse piepersalade, per 500 gram     3,25 
* Zalmsalade, per 500 gram       4,50 
* Scharreleisalade, per 500 gram      4,- 
* Pastasalade, per 500 gram       4,- 
* Gers kruidenboter, met verse tuinkruiden    2,75 
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Voor uw winter kerst barbecue 
 
* Malse biefspies    2,25 
* Speklap, mosterd kerrie  1,10 
* Saté, Winssens roem   0,95 
* Kipfilet met Japanse kipkruiden 1,30 
* Runder pepersteak   100 gram 2,- 
* Runderburger    1,30 
Speciale wensen voor groot vlees, 
kunnen wij verzorgen. 

o.a: - ribeye, staartstuk, contra-filet, 
bavette, procureur. 

Vleeswaar uit onze ambacht 
    100 gram: 
* Boeren rauwe ham  1,50 
* Runderrookvlees  1,95 
* Gebraden rosbief  1,95 
* Gebraden fricandeau  1,50 
* Gebraden buikspekrollade 1,50 
* Kerstpaté, fijn of grove 1,60 


