
Exclusieve wijnen

Westzijde 174A,  zaandam 075-2020148
koningin julianaplein 10c, zaandam, 075-3030062

Zuideinde 2B, Landsmeer, 020-723 5330
Wendelaarstraat 1C, alkmaar, 072-3030411

SLAGERIJVANTOEVER.nlVan ’T Oever

Opmerkingen

Naam:

Telefoonummer:

Bestelnummer:

U bent geholpen door: 

SLAGERIJVANTOEVER.nl

Butcher Estate Varken 
50/50 Merlot en Cabernet Sauvignon                                                                            Aantal                       
Kleur: Intens met een blauwe gloed.                                                                 €13,95
Geur: Kruidig, geurend naar bosvruchten, cassis en bosbessen. 
Smaak: Sappig en smaakvol, kaneel en een klein pepertje.                        

Butcher Estate Rund
60/40 Syrah en Mourvedre                                                                                             Aantal
Kleur: Donkerrood, hangt in het glas.                                                                €13,95
Geur: Geurend naar specerijen en cassis.
Smaak: Soepel, een goede structuur en donker fruit.

Butcher Estate Kip
60/40 Syrah en Mourvedre                                                                                             Aantal
Kleur: Donkerrood, hangt in het glas.                                                                €13,95
Geur: Geurend naar specerijen en cassis.
Smaak: Soepel, een goede structuur en donker fruit.

Butcher Estate Eend 
50/50 Syrah en Carignan                                                                                                Aantal
Kleur: Robijnrood en intens.                                                                               €13,95
Geur: Geurig fruit zoals rode kersen en bosaardbeien. 
Smaak: Frisheid, soepele tannines en een fijne structuur.

Gezien de huidige corona-maatregelen, 
werken met tijdsvakken. Wij vragen u met 
klem op tijd te komen binnen de door ons 
aan u toegewezen tijdsvak.

Houdt tijdens uw bezoek voldoende afstand. 

07:00 tot 09:00 09:00 tot 11:00 14:00 tot 16:00 16:00 tot 18:00



Per 100 gram                                                   Aantal   Gram 
Runderrollade
Varkensfilet rollade
Carpaccio rollade 
Boeren braadstuk 
Kiprollade 
Kalkoenrollade
Iberico rollade 
Luxe kerst rollade met cranberry en appel

Per 100 gram                                                   Aantal   Gram
Kalkoen 2,5 tot 15 kg
Kalkoen filet
 

Per 100 gram                                                    Aantal    Gram 
Ossenhaas                       
Carpaccio
Carpaccio ossenhaas
Kogelbiefstuk
T-Bone steak
Côte de boeuf
Entrecôte
Ribeye
Rosbief

Per 100 gram                                                    Aantal    Gram
Black Angus entrecôte
Black Angus bavette
Black Angus picanha 
Japanse Wagyu A5 ribeye
Iberico rack 
Iberico secreto
Lamsrack 
Lamsbout

 
Per 100 gram                                                    Aantal    Gram
Herten biefstuk
Wilde eend per stuk

Haas per stuk 
Fazant per stuk 
Kwartel per stuk

 
 
Gevuld met: beenham, rosbief, kiprollade, 
hele grillworst, kipsalade en filet americain.    Aantal
                                                   Normaal €18,50 nu voor

Specials

Wild
Voor bij de borrel

Rundvlees

gourmet Royaal

maak uw gourmet compleet

Gourmet Deluxe

Rollades

Kerst
Vul uw gourmet aan

met

                               Bakjes van 200 gram                      Aantal

• Slavink                                                                                                
• Hamburger                            
• Cordon bleu                             
• Varkenshaas                            
• Kogelbiefstuk                          
• Black Angus hamburger
• Herten biefstuk
• Gemarineerde kipfilet
• Ossenhaas 
• Shoarma   

Aanbevolen ±300 gram p.p. (grote eter ±350 gram)  

Inhoud van het pakket:
• Ossenhaas
• Varkenshaas                     
• Lamsrack 
• Kipfilet
• Cordon bleu    
• Slavink 
• Hamburger                            

Per 300 gram €7,80
Aantal personen

Aanbevolen ±300 gram p.p. (grote eter ±350 gram) 

Inhoud van het pakket: 
• Kogelbiefstuk 
• Varkensfiletlapje              
• Kipfilet 
• Shoarma 
• Cordon bleu    
• Slavink 
• Hamburger                

Per 300 gram €6,90                  
Aantal personen

      
  

€4,98
€32,50
€42,50
€15,95
€22,00

€5,50
€3,75
€3,95
€22,00
€3,95
€4,25
€4,10
€2,80

€1,25
€1,59

€2,30
€1,49
€2,59
€1,89
€1,89
€1,89
€3,25
€2,10

€4,00
€4,00
€4,50
€4,90
€5,90
€4,50
€7,90
€4,50
€7,90
€3,50

€5,75
€3,20
€6,50
€2,90
€2,90
€2,85
€3,00
€3,00
€2,10

Beschikbaar vanaf 4 personen

• 3 soorten huisgemaakte salades: waldorf, 
rundvlees en gerookte kip. 200 gram p.p. 
        

• 3 soorten saus: knoflook-, kerrie- en 
shoarmasaus. 100 gram p.p. 
                                    
• Bakje verse kruidenboter met stokbrood 
van de bakker.                                                                                                                               

Per persoon  €5,95  
Aantal personen            

                                                    
                                                       

                                       

Tru�elsalami, Chorizo en Parmaham
De beste streek producten uit Italië voor bij de borrel.                                                                                                                                                                                     
                                                                         Aantal
Trio per bakje van 180 gram             €7,50

Per salade 1250 gram                                      Aantal                          
Waldorf salade                                  €19,50
Gerookte kipsalade                           €19,50
Rundvlees salade                              €19,50

Desserts 

Kalkoen

Cup hazelnoot crunch 
Hazelnoot bavarois met krokant interieur van karamel
rijkelijk gedecoreerd met hazelnootstukjes 

Raspberry x-mas bavarois
Framboos bavarois met chocolade amandel biscuit 

 

   

€3,75

€3,75

Aantal

Ontbijtbox

€15,00

Slagerij van ’t oever 


