
Wild-Specialiteiten
Wij helpen u graag met Wild op weg naar de  
feestdagen. Eendenborstfilet, Hertenbiefstuk,  
Parelhoenfilet of zwijnbiefstuk.
Ook een gourmetschotel met wildspecialiteiten  
kunt u bij ons bestellen.  
Vraag in de winkel naar de mogelijkheden.

Geschenkartikelen
Wilt u voor uw gastvrouw en of gastheer een presentje meenemen,  

denk dan eens aan een heerlijke rollade verpakt in een  
mooie doos of met een boerenzakdoek.

Ook een worstenmand of tapasplank met diverse  
worstsoorten uit onze eigen worstmakerij zal  

bijzonder in de smaak vallen.
Verder hebben we in ons assortiment  

verschillende geschenkmogelijkheden. 
Heerlijke vers vleesschalen als cadeau of als  

relatiegeschenk kunnen wij op maat voor u maken.

Rolladevarianten
Probeert u ook eens onze overheerlijke rollade in  
diverse varianten. O.a. varkensrollade, h.o.h. rollade,  
rollade gevuld met rauwe met of diverse  
gehaktsoorten.  
Wilt u echt eens iets anders?  
Denk dan aan een rollade gevuld met brie en  
zongedroogde tomaat of een heerlijke notentapenade.   
Natuurlijk mag u ook zelf aangeven welke vulling u het  
liefste hebt. Wij maken er iets lekkers van.
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Vitello Tonato 
Een filetrollade dun gesneden en overgoten  
met een tonijnsaus. Af gegarneerd met kappertjes.
Lekker als voorgerecht maar ook bij de broodmaaltijd of als 
onderdeel van een buffet.
Verkrijgbaar per schaal van 4 a 5 personen.

Rosbief A la Hemmen 
Rosbief dun gesneden op een bedje van sla.
Overgoten met een heerlijke huisgemaakte  
dressing op basis van honing.
Afgegarneerd met geroosterde pijnboompitjes.
Heerlijk als voorgerechtje van uw kerstdiner.
Verkrijgbaar per schaal van 4 a 5 personen

Diverse soorten 
ovenschaaltjes/sleetjes
Mooie malse plakjes vlees met een heerlijke  
saus en groentegarnituren in een ovenschaaltje  
of sleetje. 
 
Haal het schaaltje uit de verpakking en plaats hem in een voorverwarmde oven op 180 graden.
Na 20 minuten hebt u een heerlijke ovenschaal voor 2 personen op tafel.
 
* Biefstuk ovenschaal met mozzarella en tomaat gemarineerd en een italiaanse gekruide marinade.
* Varkenshaas ovenschaal met een heerlijke champignon roomsaus, afgegarneerd met lenteui.
* Biefstuk ovenschaal met peperroomsaus.
* Kip in een zachte kerriesaus met ananas.

per schaal €13,95

Fondue
8 soorten vlees op schaal, zoals...
Kogelbiefstuk  Varkensfilet  
Pepersteak  Gekruide kipfilet 
Fricandeau  Kipfilet
Gekruid balletje  Mini-slavink of mini-saucijs per persoon €6,50  

Ga voor gemak
Wilt u thuis een buffet maken, dan kunnen wij diverse producten vacumeren zodat u het thuis eenvoudig kunt ver-
warmen.  Denk hierbij aan: varkenshaas in roomsaus, balletjes in ketjapsaus, nasi en bami en beenham
Vraag in de winkel naar de diverse mogelijkheden.

Deze folder geeft een indruk van uw en onze mogelijkheden gedurende de komende feestdagen. Mocht u speciale 
wensen hebben, laat het ons dan even weten. Wij helpen u graag!

per schaal €13,95

Fondue compleet
8 soorten vlees op schaal, zoals hierboven beschreven.
Salade gepresenteerd in 2 vaksbakjes,
rund en huzaar
Stokbrood met kruidenboter
Diverse sauzen per persoon €11,95  

Gourmet 
10 soorten vlees op schaal, zoals...
Pepersteak Kogelbiefstuk Kipfiletschnitzel  
Rolladelapje Metschijf Varkensfilétlapje
Hamburger Shoarmavlees Gepanneerde schnitzel
Minislavink per persoon €6,50  

Gourmet compleet
10 soorten vlees op schaal, zoals hierboven beschreven
Salade gepresenteerd in 2 vaksbakjes,
rund en huzaar
Brood met kruidenboter
Diverse sauzen per persoon €11,95  

Extra Luxe Gourmet 
Vlees in diverse bakjes met luxe producten, zoals...
Varkenshaasspies Pepersteak  Cordon bleu vink 
Houthakker steak Rundervink Kogelbiefstuk
Kipfilet reepjes  Kip op stok

per persoon €8,95  

Extra Luxe Gourmet compleet
Vlees in diverse bakjes met luxe producten, zoals hierboven
Salade gepresenteerd in 3 vaksbakjes,  
rund/scharrel/beenham
Brood met kruidenboter
Diverse sauzen per persoon €14,95 

Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk om uw kerstbestelling uiterlijk vrijdag 20 december voor 12.00 uur aan ons door te geven. Na deze datum kunnen wij niet garanderen dat alle producten voorradig zijn.

Losse verkoop vlees en/of salade
De producten zijn verpakt in luxe doosjes die u zo op tafel zet. Zo kunt u zelf een gourmet samenstellen. Kies uit de 
volgende producten:
*Cordon Bleu vinken, *Runderpompoentjes, *Ham/Kaas filet, *Onstwedder schijf, *Carpacciorolletje, *Kipspiesje, 
*Varkenshaasspies, *Houthakker steak, *Rolladelapjes, *Shoarmavlees, *Kipfilet schnitzel, *Kipreepjes, *Peper steak.

Salades zijn in diverse keuzes te presenteren:
In Bowl, in Drievaksbakjes (3 soorten) 2 persoons of opgemaakt op schaal


