
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 


