Openingstijden
voor de feestdagen
Zaterdag 22 december en
zondag 23 december van 8 tot 16.00 uur
Maandag 24 december van 8 tot 16.00 uur
.
Woensdag 26 december een afhaaluurtje
voor uw bestellingen van 10.00 tot 11.00 uur
(dit is echt alleen voor bestellingen)
Oudjaarsdag geopend van 8 tot 16.00 uur
en dinsdag 1 januari gesloten.
Graag uw bestelling doorgeven
voor donderdag 20 december.
Wij wensen u fijne en smakelijke
feestdagen en een gezond 2019!

Lekker!
Onze specialiteiten
voor de feestdagen
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Voor lekker eten bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben voor de
feestdagen tal van specialiteiten in varkensvlees, rundvlees, lamsvlees, kalfsvlees,
kip, kalkoen en wild. Een compleet assortiment specialiteiten voor elke smaak.
Natuurlijk geven wij u graag het beste advies voor de lekkerste bereiding.

Ideeën voor de kerst
op tafel? Die
Wat zet u tijdens de kerstdagen
u te ver rassen
vraag heeft ons geïnspireerd om
compleet
met heerlijke suggesties voor een
waarmee u de
kerstdiner. Wij hebben alles in huis
bijgerechten en
lekkerste amuses, tussengerechten,
t u ver rassen door
hoofdgerechten op tafel zet. Laa
onze smakelijke mogelijkheden.

Voorgerechten
Carpaccio
80 gram per portie compleet met dressing en kaas. 		
Per portie
5.10

Boeuf Bourgignon
Heerlijk runderstoofpotje in een roomsaus van rode
wijn, champignons, spekjes en wortelen.
100 gram
1,75

Vitello Tonato
flinterdun gesneden kalfsfricandeau gebraden met
een heerlijke tonijnmayo.
Per portie
5.25

Varkenshaas in bospaddenstoelensaus
Heerlijk gebraden varkenshaas in een romige
paddenstoelensaus.
100 gram

Diverse soorten Wildpaté’s
zoals wild zwijn, fazant, ree, haas.
Per 100 gram, vanaf

Varkenshaas in Truffel roomsaus
Heerlijk gebraden varkenshaas in een saus van
truffel en diverse paddenstoelen.
100 gram
2,50

2.50

Herten Carpaccio
Verse hertenbiefstuk gesneden op carpaccio
wijze met gratis Parmezaanse kaas en preiselberen
compôte.
Prijs per portie
6.50
Hoofdgerechten kant-en-klaar
Hazenpeper
In rode wijn gestoofd mals hazenvlees in een saus
met diverse groenten.
100 gram
2.45
Wildragout
Een heerlijk veelzijdig gerecht van haas en hert in
een zacht romige saus.
100 gram
2.45
Konijnenboutjes in rode wijnsaus
Heerlijke malse konijnenboutjes gesmoord in een
saus van rode wijn en port.
100 gram
1,95

2.10

Al deze bovenstaande gerechten zijn zonder rijst of
aardappelpuree.
Bijgerechten
Grootmoeders stoofperen
Heerlijke gestoofde peertjes in rode wijn.
100 gram

1,45

Gevulde appels met veenbessen
Gehalveerde appeltjes gevuld en rijkelijk overgoten
met veenbessen in gelei.
100 gram
1,95
Aardappelpuree
100 gram
Aardappelgratin
100 gram
Aardappelpuree met truffel
100 gram

1.10
1.25
1,50

Salade schotels
Russisch eisalade
Een schotel bestaande uit een huisgemaakte
rundvleessalade gegarneerd met eieren, tomaatjes,
komkommer, augurk, beenham, paté en meloen.
Prijs per schotel:		
4 personen
21.50
6 personen
26.50
8 personen
36.00
Russische Hors-d’oeuvre
Een luxe 6 persoons schotel bestaande uit
huisgemaakte rundvleessalade gegarneerd met
gevulde eitjes, tomaatjes, beenham, paté, gerookte
paling, zalm, garnalen.
Prijs per schotel
42.50
Vleessalade
Een heerlijke 4 persoons schotel met onze
eigengemaakte vleessalade (boordevol rundvlees)
gegarneerd met: beenham, gebraden fricandeau,
gebraden rosbief, kalfsrollade en geroosterde
varkensrib.
Prijs per schotel
31.00
Zalmsalade Hors-d’oeuvre
Een luxe 4 tot 6 persoonsschotel gevuld met
huisgemaakte zalmsalade, gevulde eitjes en
tomaatjes, palig, gerookte zalm, garnalen,
tonijnsalade, krabsalade, zoute haring en
zalmsoesjes.
Prijs per schotel

47.50

Zalmsalade
Een 4-persoons huisgemaakte zalmsalade met
enkele visgarnituren zoals, paling, zalm, garnalen en
zoute haring.		
Prijs per schotel
35.00
Waldorfsalade
Een heerlijke salade gemaakt van selderie, gerookte
kipfilet, appel, prei en walnoten. Een 4 persoons
schotel opgemaakt met gerookte kipfilet, fruitsalade
en gebraden kipfilet
Prijs per schotel
31.50

Kipkerrie Hors‘d‘oeuvre
Een frisse 4 tot 6 persoons saladeschotel opgemaakt
met kip-kerrie-salade, gerookte kipfilet, gebraden
kippenborst, fruitsalade, meloen en gevulde eitjes en
tomaatjes.
Prijs per schotel
42.00
Bourgondisch worsten palet
Een goed gevulde schotel met; diverse soorten
grill-worst, kaas, diverse Italiaanse salami soorten,
marcaboules en natuurlijk niet te missen onze
overheerlijke brûlée worst.
Prijs per schotel
29.50
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Kalkoen specialiteiten
Kalkoen tot 6 kg		
100 gram
1.40
Kalkoendij		
100 gram
1.50
Kalkoenbiefstukjes		
100 gram
2.50
Kalkoenfilet		
100 gram
1.85
Wild & gevogelte
Enkele voorbeelden van luxe vleessoorten:
Hazenboutjes (350 gram p/st)
100 gram
1.95
Van het rund
Hazenrugfilets (125 gram p/st)
Haasbiefstuk (tournedos), kogelbiefstuk, entrecôté,
100 gram
6.25
staartstuk, bavette, rosbief, rib eye.
Hazenpoulet (voor peper per 500 gram)
Van het kalf
100 gram
3.10
Kalfsoesters, kalfs fricandeau, kalfsschnitzels,
Reerugfilet (600 gram p/st)		
kalfssucade.
100 gram
12.40
Van het varken:
Reebout (1.5-2 kg p/st)		
Varkenshaas, varkens fricandeau, varkensfilet,
100 gram
3.30
iberico filet, iberico karbonaden, iberico varkenshaas.
Reebiefstuk (125/150 gram)		
Van het lam
100 gram
6.50
Lamshaasjes, lamsbout, lamsracks, lamskoteletjes.
Wildzwijnsfilet (+/- 1 kg per stuk)		
100 gram
4.60
Al deze vleessoorten zullen voldoende op voorraad
Wildzwijn biefstuk (125-150 gram p/st)
zijn en hoeft u dus niet te bestellen, behalve als u
100 gram
4.60
hele grote gezelschappen of stukken nodig heeft
Wildzwijn poulet (voor peper per 500 gram)		
vanaf 1 kg of meer.
100 gram
2.10
Hertenbiefstukjes (100- 150 gram)		
100 gram
4.75
Hertenpoulet 		
100 gram
2.50

Magret de Canard (175 gram p/st)
100 gram
2.95
Eendenlever of Ganzenlever
dagprijs
Fazantjes (+/- 850 gram)		
Per stuk
14.00
Fazant filet met vel (+/-300 gram)
100 gram
3.95
Tam konijn
(c.a 1.5 kg
Per stuk
13.50
Tamme konijnenbouten (200-250 gram p/st)
100 gram
1.65
Kwartels (200 gram)		
Per stuk
5.50
Poussins (400 gram)		
100 gram
1.40
Parelhoen heel (+/- 1.2 kg)
100 gram
1.35
Parelhoenfilet (150 gram per stuk)
100 gram
2.85
Parelhoenboutjes (200 gram per stuk)
100 gram 1.35

Vleeswaren, hapjes
en toastjes...

Kersthammetjes
Een hammetje gekruid met een dressing van honing,
bruine suiker en kruidnagel. Dit hammetje hoeft dus
alleen maar gebraden te worden in de oven (+/- 1
uur) De hammetjes wegen allemaal rond 1 kg.
100 gram
2.20
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Partypan
140 stuks hapjes verdeeld over 6 soorten te weten:
spareribs, kip borrelpootjes, gehaktballetjes, mini
saté, gehaktschijven en vleesfrietjes.
Prijs per pan
47.50
(Partypan klein 80 hapjes 29.50)
Partyplateau klein
6 tot 10 personen met verschillende hapjes,
vleeswaren, tapas en hapjes. 120 centimeter groot.
Per plateau
89.95

Rollade specialiteiten
Alle rollades zijn verkrijgbaar in de gewichten
750 gram/1 kilo/1.5 kilo
Kalkoen rollade a’la Grand Mere
Een rollade omwikkeld met bacon en fijn
gemarineerd.
(Verkrijgbaar vanaf 750 gram) 100 gram
2.75
Iberico Filet rollade
Rollade gemaakt van het Spaanse Iberico varken.
(Verkrijgbaar vanaf 750 gram) 100 gram
3.25
Gevulde Kalfsrollade
Gevuld met een farce van kalfsgehakt, noten, en fijne
tuinkruiden.
(Verkrijgbaar vanaf 750 gram) 100 gram
3.75
Vittelo Tonnato rollade
Kalfsrollade gevuld met tonijn, kappertjes,
pijnboompit en rucola.
(Verkrijgbaar vanaf 750 gram) 100 gram
3.75
Gevulde runderrollade
Runderrollade gevuld met boursin, verse Franse
kruiden en kruidenboter.

(Verkrijgbaar vanaf 750 gram) 100 gram
3.25
Italiaanse runder lenderollade
Gevuld met een mengsel van basilicum,
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en gedroogde
tomaatjes.
(Verkrijgbaar vanaf 750 gram) 100 gram
3.50
Truffel lende rollade
Gevuld met een mengsel van truffel en diverse
soorten paddenstoelen.
(Verkrijgbaar vanaf 750 gram) 100 gram
3.50
Rollades
Runderlende rollade, 500 gram
Varkensfiletrollade, 500 gram
Lamsrollade, 500 gram
Kalfsrollade, 500 gram
Kalkoenrollade, 500 gram

14.75
9.25
14.75
16.50
10.50

Gevulde kalkoen
Onze kalkoenen worden met uiterste zorg ontdaan
van het karkas, hiervoor in de plaats komt dan een
heerlijke farce van kalfsgehakt met uitjes, paprika
en champignons. De kalkoen wordt gekruid en
voorzien van een beetje spek voor het uitdrogen. De
kalkoen hoeft alleen nog maar in de oven worden
gebraden. Prijs per 100 gram 2.10 De kalkoenen
zijn verkrijgbaar in 2.7a 3 kg, 4 kg en 5 kg

Partyplateau groot
12 tot 15 personen. 150 cm lang met heerlijke
hapjes, tapas en vleeswaren.
Per plateau
139.95
Chinees Fondue
(minimale bestelhoeveelheid 2 personen)
Een schotel bestaande uit dun gesneden plakjes:
biefstuk, kipfilet, varkenslende en kalfsfricandeau
± 250 gram, per persoon
7.95
Fondueschotel
Een schotel bestaande uit: biefstuk, kipfilet,
varkenslende, rundervinkjes, slavinkjes,
paprika– en kerrieballetjes
± 300 gram, per persoon

7.25

Gourmetschotel standaard
Deze schotel kan niet aangepast worden, zie
Gourmetschotel keuze.
Een schotel bestaande uit: biefstuk, kipfilet,
varkenslende, shoarmavlees, rundervinkjes,
hamburgertjes, slavinkjes en lamshaasjes.
± 300 gram, per persoon
(minimale bestelhoeveelheid 2 personen)

7.50

Gourmetschotel de Luxe
Deze schotel kan niet aangepast worden, zie
Gourmetschotel keuze.
Een schotel bestaande uit: kogelbiefstuk,
varkenshaas, kalkoenkatenhaas, lamshaas,
pepersteaks, mini saté, biefreepjes, shoarma en een
gehakt-cordon bleu
± 400 gram, per persoon
9.75
(minimale bestelhoeveelheid 2 personen)
Gourmetschotel keuze
(u kunt 8 soorten kiezen)
We hebben een assortiment voor u samengesteld
waarvan u zelf 8 soorten vlees kunt uit kiezen. De
vleessoorten zijn: kogelbiefstukjes, varkenshaas,
kalfsoesters, kipfilet, lamshaasjes, lamskoteletjes,
shoarmavlees, hamburgertjes, tartaartjes,
rundervinken, gehakt cordon-bleu, mini saté,
slavinkjes, biefstuk stroganoff reepjes, chipolata
worstjes.
± 300 gram, per persoon €
9.75
(minimale bestelhoeveelheid 2 personen)
Op onze website en in de winkel zijn bestellijsten
voor gourmet keuze verkrijgbaar deze dient u in te
vullen om te bestellen.
Wild en vlees gourmet
Een schotel bestaande uit; biefstuk, kipfilet,
varkenslende, hazenrugfilet, hertenhaas,
struisvogelsteaks, slavinkjes, hamburgertje,
rundervinkjes, shoarmavlees.
± 400 gram, per persoon €
(minimale bestelhoeveelheid 2 personen)

12.50

