
Per 100 gram                                                    
Runderrollade
VarkHQVàOHW�rollade
Carpaccio rollade 
Boeren braadsWXN�
Kiprollade 
Kalkoenrollade
Iberico rollade 
Luxe kersW�rollade PHW�Franberry en appel

Per 100 gram                                                   
Kalkoen 2,5 WRW����kg
KalkRHQ�àOHW

Per 100 gram                                                    
Ossenhaas                       
Carpaccio
Carpaccio ossenhaas
KogelbiefsWXN
&RZER\�VWHDN
CôWe de boeuf
(QWrecôWe
Ribeye
Rosbief

Per 100 gram                                                  
%ODFN�$QJXV�HQWrecôWH
Black Angus bavHWWe
Black Angus picanha 
Japanse Wagyu A5 ribeye
Iberico rack 
Iberico secreWo
Lamsrack 
/DPVERXW
 

Per 100 gram                                                    
HerWen biefsWXN
Haas 

per sWXN

 

FD]DQW�per sWXN

 

KwarWel 

per sWXN

 
 

Specials

Wild

Salades

Rundvlees

gourmet Royaal Gourmet Deluxe

RolladesVul uw gourmet aan
                         Per 250 gram                      

• Slavink                                                                                                
• Hamburger                            
• Cordon bleu                             
• Varkenshaas                            
• KogelbiefsWXN��������������������������
• Black Angus hamburger
• HerWen biefsWXN
• GemarineerGH�NLSàOHW
• Ossenhaas 
• Shoarma  

Aanbevolen ±00 gram p.p. (groWe eWer ±50 gram)  

Inhoud vDQ�KHW�SDNkHW�
Ö�.RJHOELHIVWXN
• Varkenshaas                     
• Lamsrack 
• .LSàOHW
• Cordon bleu    
• Slavink 
• Hamburger                            

Per 300 gram !9,50

Aanbevolen 300 gram p.p. (groWe eWer ±50 gram) 

Inhoud vDQ�KHW�SDNkHW��
• BiefsWXN�
• VarkHQVàOHWODSMH��������������
Ö�.LSàOHW�
• Shoarma 
• Cordon bleu    
• Slavink 
• Hamburger                

Per 300 gram !8,50
                  

      

  

!5,50
!42,50
!15,95
!6,00

!5,50
!3,75
!3,95
!29,50
!3,95
!4,25
!4,50
!3,50

!1,40
!1,75

!3,10
!1,89
!3,25
!1,99
!1,99
!2,10
!4,25
!2,50

!5,00
!5,00
!5,50
!5,90
!7,50
!5,50
!8,90
!5,50
!15,90
!4,50

!6,95
!3,75
!6,95
!3,40
!3,75
!3,75
!3,50
!3,60
!2,80

Waldorf salade                                  !22,50
GerookWe kipsalade                           !22,50
Rundvlees salade                              !22,50

Kalkoen

Slagerij van ’t oever 

Per 100 gram                                                   
&¬WH�GH�ERHXI�
%DYHWWH����������������������������
Picanha 
Rib eye 
&RZER\�VWHDN
Tomahawk
(QWUHFRWH

Graan
!5,75
!3,95
!3,75
!5,75
!6,25
!5,75

Gras
!3,75
!2,75
!2,75
!3,50
!3,50
!3,75

+HW�JUDDQJHYRHUGH�YOHHV�LV�exclusief premium Charra 
UXQGYOHHV�XLW�VSDQMH��

'LW�YOHHV�YROGRHW�DDQ�GH�PHHVW�YHHOHLVHQGH�NZDOLWHLWVQRU-
PHQ�HQ�LV�VSHFLDDO�YRRU�X�JHVHOHFWHHUG�
=R�EHUHLNHQ�ZH�YOHHV�YDQ�RQRYHUWURIIHQ�NZDOLWHLW��HQ�RS�
een duurzame manier. 

Exclusief vlees

Venkel salade 
%LHWHQ�VDODGH
Zomer salade
6HOOHULM�NDDV�VDODGH
Griekse salade 
7RPDDW�NRPNRPPHU�XL�VDODGH
Komkommer dille salade

!5,50
!5,50
!5,50
!5,50
!5,50
!5,50
!5,50

luxe Salades

Per 500 gram

Kerstmet

Per 1250 gram



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

Wendelaarstraat 1C, alkmaar, 072-3030411
SLAGERIJVANTOEVER.nlVan ’T Oever

Bestelling

Naam:

Telefoonummer:

Bestelnummer:

U bent geholpen door: 

SLAGERIJVANTOEVER.nl

 

Beste klant
Dit jaar zullen wij de bestellingen anders aanpakken dan dat u van voorgaande jaren van 
ons gewend bent. Wij zullen dit jaar geen gourmet bestellingen aannemen. Wij maken een 
zeer grote voorraad aan twee keuzes gourmetschalen die op de dagen aanlopend op kerst 
bij ons te verkrijgen zijn. Wij zullen dit jaar enkel bestellingen aannemen voor speciale stuk-
ken zoals wild, kalkoenen, rollades en ossenhaas. 

We gaan zoals altijd keihard aan de slag om u allemaal van een smakelijke kerst te voorzien 
met de kwaliteit die u van ons kent. De voorraad is groot maar is uiteraard verkrijgbaar 
zolang deze strekt.

Bestelling

We hebben daarnaast een ruim assortiment producten in onze toonbank waarmee u ook 
uw eigen desgewenste schotel kan vullen. Deze zullen wij live voor u samenstellen. 

Live gourmet

openingstijden 
24 december van 08.00 tot 17.00 uur .
31 December van 08.00 tot 16.30  uur.
Wij zijn gesloten op 25 & 26 december en 1 januari. 


