“Al sinds 1957”

LET OP! U KUNT BESTELLEN TOT EN MET
MAANDAG 20 DECEMBER 18:00uur
(OOK ONLINE). SCAN DE CODE:
Gezelligheid, een goede sfeer en lekker
eten. Dat is waar wij graag aan willen
bijdragen met onze specialiteiten. Bekijk
onze ruime selectie van feestelijke
producten in onze winkel of online.
We maken er samen een feestje van!

Uw gourmet specialist

Saladeschotel van de chef

Gourmetschotel

TABLECHEF

Verrassende en gevarieerde schotel voor 4-6
personen met luxe vleessoorten op één schotel.
Perfect voor op uw tafelgrill! Deze schotel past
uitstekend in de koelkast☺.

Handgeknoopte rollades, luxe
vlees-specialiteiten, grote
stukken vlees, fantastische
steaks, wild en gevogelte!

Feestelijke saladeschotel met huzaren, rundvlees
en scharrelei-salade. Opgemaakt met luxe
vleeswaren, fruit en rauwkosten. De schotel past
uitstekend in de koelkast☺. Geschikt voor circa
4 personen.

€ 19,95 per schotel

Gourmet

€ 28,95 per schotel
asterchef

Gekruid biefstukje, kogelbiefstukje, entrecoteburgertjes, cheeseburgers, bistro-varkenshaasje,
krokant kipfiletje, kip chipolata-worstje met spek
en 2 kip op stok satés. € 9,95 per persoon
-Gepresenteerd op 2 of 3 persoons schotels-

Maak je tafel compleet…
Rundercarpaccio

Van ons lokale
Aerlande® rund.

Getrancheerd á
80gram per plateau

€ 4,95 per persoon
Kalfs-vitello € 4,95 per persoon
Anti-pasti vleeswaren-trio
€ 7,25 2 personen

“Carpacciokaas, pesto, pijnboompitjes, vitellosaus
en truffelmayo los verkrijgbaar in de winkel”

Bodegraafse kruidenboter
Kaas-pesto kruidendip
Italiaans gekruide stokbroden
Mini-breek/pluk brood
Diverse soorten sausjes
Trio-bak mini aardappelkrieltjes
Trio-bak vleeswaren “anti-pasti”
Trio-bak salade
(Huzaren, rundvlees, scharrelei-salade in bak met deksel)

Gourmet Deluxe

Biefstukje, gehaktcordonbleu, schnitzel, kipfilet
naturel, kipfiletschnitzel gepaneerd, shoarmavlees,
mini slavink, cheeseburger en rundvleesburger

€ 8,50 per persoon

-Gepresenteerd op 2 of 3 persoons schotels-

Wild-gourmet

Variatie van diverse soorten wild.
Hertenbiefstuk, hazenrugfilet, eendenborstfilet
en wildzwijn
€ 10,95 per schoteltje

Kindergourmet

Rundvleesburger, kipschnitzel, slavinkje, mini
gehaktcordonbleu en grillworstburgertje.

€ 4,95 per schoteltje

“LUXE HAPJESSCHOTELS”
Traiteur hapjesschotel

25 luxe traiteurhapjes met, gerookte kip, Prosciutto di Parma,
Parma-pestowrap, salade-cup en carpaccio.

€ 35,50 per schotel
Pure ambacht hapjesschotel

Voor de ultieme worst-kaas-scenario besteld u onze Pure Ambacht
hapjesschotel bomvol heerlijke kazen en huisgemaakte worstsoorten.

€ 29,50 per schotel voor 4-6 personen
HAAL HET GRATIS PROEF-KOOKMAGAZINE IN ONZE WINKEL
VOL MET PRACHTIGE RECEPTEN EN INSPIRATIES VOOR DE FEESTDAGEN

Afhalen

Naam

Donderdag 23 december 14.00u – 18.00u
Let op! Alleen voor grote stukken vlees en rollades

Vrijdag 24 december van 9.00u – 16.00u

Adres

Vrijdag 31 december van 9.00u – 16.00u

Telefoonnummer
Belangrijke bestel informatie! Vrijdag 24 December verwachten wij

Voorgerechten

AANTAL

Rundercarpaccio
€ 4,95 p.p. _______
Vitello tonato
€ 4,95 p.p. _______
Anti-pasti trio vleeswaren (per 2 pers) € 7,25 p.s. _______

Luxe schotels

AANTAL

GOURMET-schotel “TABLECHEF” € 28,95 p.s.
SALADE-schotel “Van de chef” € 19,95 p.s.
HAPJES-schotel “Pure ambacht”€ 29,50 p.s.
HAPJES-schotel “Traiteur”
€ 35,50 p.s.

_______
_______
_______
_______

Gourmet & Fondue
Gourmet asterchef
Gourmet Deluxe
Wildgourmet Extra voor bij de gourmet
Kindergourmet
Fondue Deluxe

AANTAL
€ 9,95 p.p. _______
€ 8,50 p.p. _______
€ 10,95 p.s. _______
€ 4,95 p.p. _______
€ 7,95 p.p. _______

(biefstukjes, varkenshaas, kipfilet, gehaktballetjes en vinkjes)

Lekker voor op tafel erbij…

AANTAL

Bakje Bodegraafse kruidenboter
Bakje kaas-pesto kruidendip
Italiaans stokbrood (ongebakken)
Italiaans stokbrood gekruid
Mini breek/plukbrood (12 stuks)
Trio mini aardappelkrieltjes
Trio salade(huzaren, rund- en scharrelei)
Sausjes diverse soorten uitzoeken in de winkel

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

Specials

€ 2,50 p.st.
€ 3,25 p.st.
€ 2,75 p.st.
€ 2,95 p.st.
€ 3,95 p.st.
€ 5,95 p.st.
€ 8,95 p.st.

AANTAL PERSONEN/ STUKS

Brie-varkenshaas sleetje met brie, spek en kruidenmelange
Kip-cadeau gevulde en gekruide kippendij met roomkaas en spek.
Varkenshaas in balderdeeg
Roastbeef gekruide Aerlande® biefstuk aan stuk
TIP! BLACK ANGUS runder-ribeye Grain-fed ribeye

Biefstuk caprese sleetje met tomaat en mozzarella
Beenhammetje Ovengebakken beenham kant en klaar

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

een zeer intensieve dag met afhaal van schotels en winkelverkopen. Gezien de
huidige maatregelen van het RIVM vragen wij u om uw grote stukken vlees,
rollades en/of wild te bestellen voor de donderdag 23 December of nog beter, kies
deze eerder in de voorafgaande week uit onze toonbank. Wij kunnen dit voor u
vacumeren zodat het gemakkelijk een week kunt bewaren in de koelkast. Zo helpt
u ons een handje en heeft u meer tijd voor andere boodschappen. Ons
schotelassortiment gourmet, hapjes en salades kan niet worden aangepast.
Wij werken uitsluitend met een vaste sortering.
“Recepten vindt
u in de PROEF”

Vlees /wild en rollades
Haasbiefstuk / ossenhaas

GEWICHT
Aantal______

Voor beef wellington ja / nee

Kogelbiefstuk / zijlende
Aantal______
Hollandse biefstuk/rosbief
Aantal______
Runderrollade (met rolladekruiden) Aantal______
Entrecote
Aantal______
Staartstuk/ Picanha (met vetrandje) Aantal______
Varkenshaas
Aantal______
Varkensfilet stuk of rollade (gekruid ) Aantal______
Varkenshaasfiletrollade (gekruid ) Aantal______
Varkensprocureurrollade (gekruid ) Aantal______
Procureur (ook voor pulled-pork)
Aantal______
Kalfsribeye-rollade (gekruid )
Aantal______
Kalfsribeye
Aantal______
Kalfsmuis/rosbief
Aantal______
Lamshaas
Aantal______
Lamsbout
Aantal______
Lamsrack (per rack circa 7/8 stuks)
Aantal______
100-150gram p.s.
Kippendij (Pulled-chicken of cake, zie proef) Aantal______
Hele kip
Aantal______
1 kilo
Kiprollade (met kiprolladekruiden)
Aantal______
200-300gram
Eendenborstfilet
Aantal______
Kalkoenfilet
Aantal______
Hele kalkoen (gevuld )
Aantal______
Met Bretons kalfsgehakt gevuld
Hertenbiefstuk
Aantal_________

Iets vergeten?

ALLE SOORTEN WILD KUNT U BIJ ONS BESTELLEN.
VRAAG ONS NAAR DE MOGELIJKHEDEN.
BESTEL OPTIJD!

LET OP! U KUNT BESTELLEN TOT EN MET MAANDAG 20 DECEMBER!

BESTEL ONLINE
Ons team wenst u alle gezondheid in 2022, geniet van al het lekkers en elkaar!

