NAAM
TELEFOON

kwaliteit en ambacht sinds 1955

BEstellijst voor de feestdagen
RUNDVLEES
VLEES
bavette
braadvlees
entrecôte
hollandse biefstuk
kogelbiefstuk
ossehaas
pepersteak
rosbief
rundergehakt
rundertong
sucadelappen

varkensVLEES
GEWICHT AANTAL

rollade

kip en kalkoen
GEWICHT AANTAL

VLEES
GEWICHT AANTAL
gerookte kipfilet
gevulde kipfilet
hele kalkoen
kalkoendij
kalkoenfilet
kipfilet
krokante kipschnitzel
Bestel uw kalkoen en wild tijdig!

VLEES
bouillonschijf
ossestaart
schenkel
soepballetjes
soepvlees

VLEES
half om rollade
halfsfiletrollade
filetrollade
fricandeaurollade
kalfsrollade
lenderollade
rosbiefrollade
runderrollade
gevulde kerstrollade in overleg

GEWICHT AANTAL

P L A AT S

RUIM OP TIJD

voor de soep
GEWICHT AANTAL

PER LITER AANTAL
kippensoep
mosterdsoep
ossestaartsoep
rundvleessoep
tomatensoep
vissoep

medaillon spiesje
ongepaneerde schnitzel
varkenshaas
varkenskophaas
varkens ribeye

lamsvlees
VLEES
filet
gehakt
haasjes
lamsbout
lamsrack

GEWICHT AANTAL

gevulde varkenshaas
met brie en coburgerham

KALFSVLEES
VLEES
fricandeau
gehakt
oester
poulet
schenkel
schnitzel
tong

VLEES
cordon blue
gehakt h.o.h.
gekruid gehakt h.o.h.
gepaneerde schnitzel

SOEPEN

GEWICHT AANTAL

UW BESTELLING
TELEFONISCH OF
IN DE WINKEL
DANKUWEL
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snacks

vleeswaren
GEWICHT AANTAL

borrelboutjes
carpacciowrap
gevuld stokbrood
hapjesschaal - warm
mini kip-saté
sandwichwrap
saucijzenbroodje
snackballetjes
tapasschaal luxe
tapasschaal standaard
tortilla
worstenbroodje

specialiteiten
GEWICHT AANTAL
bourgondische rib
met been
canadese ham
fuet
metworst ring
notensalami huisgemaakt
notensalami voorverpakt
pata negra (Iberico ham)
saltufo
truffelsalami huisgemaakt
truffelsalami italiaans
huisgemaakt
rundercarpaccio compleet:
80 gr. flinterdun gesneden
biefstuk met mosterd-dilledressing, parmezaanse kaas,
pijnboompitjes
rundercarpaccio
80 gr. flinterdun gesneden
biefstuk
mosterd-dille dressing

kant-en-klaar

GEWICHT AANTAL
bacon
berliner
boerenmetworst
boterhamworst
brabantse metworst
casseler rib
coburgerham
corned beef
gebraden fricandeau
gebraden gehakt
gebraden kalfsfricandeau
gebraden kipfilet
gegrilde achterham
gekookte achterham
gekookte gelderse
gekookte rundertong
gekookte worst
grillworst
hausmacher
katenspek
kerstpastei
leverkaas
ontbijtspek
palingworst
parmaham
pepercervelaat
rauwe boerenham
rookvlees
runder secreto
saksische leverworst
schouderham
seranoham
snijworst
spinata romana
varkens secreto
zeeuws spek

varkenshaas met
champignonroomsaus
varkenshaas satésaus
wildstoof

maaltijdsalades
GEWICHT AANTAL
4-seizoenensalade
aardappelsalade
pastasalade
rauwkostsalade
spitskoolsalade
vruchtensalade

koude schotels
AANTAL PERSONEN
huzaren-zalmsalade - luxe vis
huzarensalade - ei
huzarensalade - vlees en vruchten
huzarensalade - vlees, vis en vruchten
AANTAL
huzarensalade kilobak
huzarensalade pondsbak

koude sauzen
GEWICHT AANTAL

GEWICHT AANTAL
ardennerpaté (grof )
cranberrypaté
kerstpaté du chef
paté brûlée
roompaté
wildpaté
veenbessenconfiture

GEWICHT AANTAL
ei-gerookte zalmsalade
eiersalade
garnalensalade
ham-eisalade
kip-ananassalade
kipkerriesalade
kipsatésalade
krabsalade
sandwichsalade
tonijn-vleessalade
vleessalade
zalmcarpaccio
zalmsalade

pate uit eigen keuken
GEWICHT AANTAL

aardappelgratin
balkenbrij
hete kip
lasagne
oosters stoofvlees
ragoût
spare ribs

salades

cocktailsaus
knoflooksaus
kruidenboter
moster-dillesaus
piri-pirisaus
remouladesaus

warme sauzen
GEWICHT AANTAL
bospaddenstoelensaus
champignonroomsaus
chutneysaus
rode portsaus
satésaus
stroganoffsaus

kwaliteit en ambacht sinds 1955

gourmet - fondue - steengrill
kinder schotel
INHOUD 200 GRAM
kipschnitzel
hamburger
mini-saté
speklap
slavink

fondue schotel
€ 4,75
AANTAL

extra schotel
INHOUD 250 GRAM
biefstuk
kipschnitzel
varkensschnitzel
katenhaasje
hamburger
mini-cordonblue
mini-saté

€ 7,25
AANTAL

deluxe schotel
INHOUD 300 GRAM
biefstuk
kipschnitzel
varkensschnitzel
katenhaasje
hamburger
mini-cordonblue
mini-saté
kalfsreepjes
shoarma

€ 8,75
AANTAL

INHOUD 300 GRAM
varkensvlees
biefstuk
katenvinkjes
gehaktballetjes
tartaarballetjes
kipfilet
kalfsvlees

gourmet

€ 8,25
AANTAL

steengrill schotel
INHOUD 300 GRAM
schnitzel
biefstuk
kipschnitzel
tartaar
kalfsschnitzel
vleesspies

€ 8,80
AANTAL

€ 13,95

AANTAL

compleet*
INHOUD
3 soorten saus
3 soorten rauwkost
huzarensalade
vruchtensalade
champignons
paprika
uien
aardappelschijfjes
kruidenboter
* te bestellen vanaf 4 personen

PER PERSOON

€ 7,25
AANTAL

gezellig samen
aa
met gourmet, fo n tafel
ndue of grill

GEWICHT AANTAL

STEENGRILL
LOS VERPAKT
biefstuk
kalfsschnitzel
kipschnitzel
varkensschnitzel
vleesspies

vis schotel
INHOUD 350 GRAM
tonijn
scampi
zalm
victoriabaars
coquille met ontbijtspek

LOS VERPAKT
biefstuk
cordon blue
hamburger
kalfsreepjes
katenhaasje
kipsaté
kipschnitzel
shoarma
slavink
speklap
tartaar
varkensschnitzel

GEWICHT AANTAL

FONDUE
LOS VERPAKT
biefstuk
gehaktballetje
kalfsvlees
katenvink met gehakt
kipfilet
tartaarballetje
varkensvlees

GEWICHT AANTAL

2020/11

klantgegevens
NAAM
ADRES
WOONPLAATS
TELEFOON
DATUM

• BESTELLINGEN GRAAG TELEFONISCH OF IN DE WINKEL DOORGEVEN •
• B E S T E L L I N G E N Z I J N D E F I N I T I E F ZO D R A Z E G E P L A ATS T Z I J N,
WIJZIGINGEN ZIJN DAARNA NIET MEER MOGELIJK •
• VERZEKERD ZIJN VAN EEN COMPLETE LEVERING? BESTEL OP TIJD •
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