
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.  
Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u 

de kerstbestelling uiterlijk maandag 19 december in te leveren.
En de eindejaarsbestelling uiterlijk dinsdag 27 december in te leveren. 

Na deze datum kunnen wij niet meer garanderen 
dat alle producten voorradig zijn.

 
De kerstbestellingen zijn af te halen op 

zaterdag 24 december van 08.00 uur tot 17.00 uur of 
1e kerstdag zondag 25 december van 10.00 tot 14.00 uur.

De eindejaarsbestellingen zijn af te halen 
op zaterdag 31 december van 8:00 uur tot 17:00 uur.

Wild en Gevogelte    Wild en Gevogelte    
Ook voor wild en gevogelte kunt u bij ons terecht.
U kunt hierbij kiezen uit een ruim assortiment waarover wij u graag informeren. Daarnaast hebben 
we een speciale folder met daarin het complete assortiment in de slagerij. Om er zeker van te zijn 
uw bestelling voorradig te hebben verzoeken wij u tijdig uw wensen kenbaar te maken. U kunt uw 
bestelling voor wild en gevogelte doorgeven tot uiterlijk maandag 19 december!

SaladeschotelsSaladeschotels
Salades opgemaakt met diverse soorten rauwkost. p.p.  € 4,98
Keuze uit:
• Rundvleessalade  • Scharrelsalade
• Huzarensalade • Brunchsalade
• Zalmsalade gegarneerd met vis (€ 8,98 p.p.)
               

Viervaksalade   (voor 4 personen) per stuk € 13,50
Schaal met huzarensalade, rundvleessalade
scharrelsalade, brunchsalade en een kuipje 
kruidenboter. 

Diverse Hapjesschalen      

• Boer’n plateau   p.p. € 4,50
• Oud Hollands   p.p. € 4,95
• Koopmanshoekje   p.p. € 5,98

Wij wensen u Prettige Feestdagen
en een Gelukkig, Gezond en Culinair 2023!! 
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Ook voor deze Kerst en Oud & Nieuw heeft 
De Zaak vol Smaak erg veel verrassende, lekkere en 
natuurlijk gemakkelijke producten voor u klaargemaakt.



Luxe vleessoortenLuxe vleessoorten

Kogelbiefstuk  per 100gr. € 3,39
Ossenhaas  per 100gr. €  7,35 
Entrecôte  per 100gr. €  3,39
Rib Eye  per 100gr. €  3,39
Kalfsoester  per 100gr. €  3,09
Kalfsschnitzel  per 100gr. €  3,09
Varkenshaas  per 100gr. €  2,79
Runderrollade  per kg. €  23,90
Half om half rollade  per kg. €  21,90
Varkensrollade per kg. €  19,90
Varkensfiletrollade per kg. €  21,90
Eventueel te combineren met bijpassende sauzen:
Champignon-, peper- of stroganoffsaus
                   per zakje €  2,95

Passende bijgerechtenPassende bijgerechten
Ovenschotel  bakje 2 pers. € 7,49
Oma’s aardappelkunst
Kant en klaar aardappelgerecht met groente en room.
Geserveerd in een ovenschaaltje. 
Geschikt voor 2 personen.
Bereidingsadvies: 
c.a. 20 minuten in een voorverwarmde oven op 180°C.

Ovenschotel witlof  bakje 2 pers.€ 7,49
met ham en kaas
Bereidingsadvies: 
c.a. 12 minuten in een voorverwarmde oven op 180°C.

Stoofpeertjes Gieser Wildeman  6 st. € 6,98
Om koud te serveren of even opwarmen

Borrelbox Borrelbox € 22,95

• Italiaans stokbrood • Bali kipcocktail
• Droge worst • Saté balletjes 
• Kipkerrie salade • Olijven
• Kaaspuntjes  • Party dippers
• Heksenkaas • Gemengde nootjes

PartyPan  PartyPan  p.st. €  37,50

Compleet gerecht voor 4 personen, geleverd in een 
pan met aluminium inzetbak. 
Stekker in het stopcontact en als hij warm is, 
eten maar!
Pan in bruikleen, prijs exclusief €30,- statiegeld
Let op! Beperkt aantal pannen beschikbaar.

KEUZE UIT:

• Partypan bami/nasi met indische balletjes, 
 zoetzure saus en saté in saus. 

• Partypan stamppot met boerenkool,  
 hutspot, zuurkool, spekjes,   
 gehaktballetjes, rookworst en jus.

• Partypan kapsalon met shoarma,   
 aardappelschijfjes, paprika, tomaat, rode ui, 
 geraspte kaas en knoflooksaus.

• Partypan piri piri met kipreepjes in   
 piri piri saus, aardappelschijfjes, 
 geraspte kaas en tomaat.

Gourmet & FondueGourmet & Fondue
Gourmet/ Steengrillschotel  p.p.  € 8,98
• Varkensschnitzel  • Kip Kerrie lapje
• Varkenshaas  • Biefstuk
• Kip Napoli • Shoarma
• Mini saté • Slavink
• Boerenburger • Hamburger

Gourmet all-in p.p. € 16,98
• 10 Verschillende soorten vlees zoals 
 hierboven beschreven
• 4 Vaksalade + kruidenboter  (voor 4 personen)
 (brunch-, scharrel-, rundvlees- en huzarensalade)
• Gesneden champignons en paprika in 3 kleuren
• Gemarineerde aardappelblokjes
• 3 Verschillende soorten sausjes 
• Stokbrood
• Nagerecht (Bavarois)

De gourmet all-in is te bestellen vanaf 4 personen.

Fondue schotel p.p. € 8,98
• Biefstuk  • Minislavinkje
• Varkenshaas  • Rundervinkje
• Kipfilet  • Boerengehaktballetjes
• Fricandeau  • Zigeunergehaktballetjes

Kinder Gourmet  p.p. € 4,49
• Cordon bleu  • Hamburger
• Slavink  • Boomstammetje
• Kipschnitzel

Visgourmet  p.p. € 9,49
6 soorten vis bestaande uit:
• Tonijn  • Kabeljauw
• Gamba  • Panga
• Zalm  • Tilapia

VoorgerechtVoorgerecht

Carpaccio p.st. €  9,98
Dun gesneden malse ossenhaas 
compleet met rucola, carpacciokaas,
pijnboompitjes en dressing.

HoofdgerechtenHoofdgerechten

Kerststoofpotje Kip  per pot € 11,49
Heerlijk mals gegaard kipdijvlees gekruid met 
Japanse kruiden, oosterse roerbakgroenten en 
ketjap honing saus. 
Bereidingsadvies: opwarmen op een laag vuurtje 
in een pannetje.

Kerststoofpotje Rund  per pot € 11,49
Mals gegaard rundvlees gekruid met vleeskruiden, 
grove groente en een heerlijke saus.  
Bereidingsadvies: opwarmen op een laag  
vuurtje in een pannetje. 

Beide Kerststoofpotjes worden geleverd met een 
gratis stoofpannetje. Zolang de voorraad strekt.

Smulsteen mixed grill  2 pers. € 24,95
Heerlijk gemarineerde kipfilet, biefstuk en 
varkenshaas in een ovenvaste steen die u thuis 
gemakkelijk in de oven warm kunt maken.
Bereidingsadvies: 25-30 minuten afgaren
in een voorverwarmde oven op 180°C.
Steen in bruikleen, prijs excl. €15,- statiegeld
Let op! Beperkt aantal stenen beschikbaar.

Beenham  500 gr. € 10,75
in honing mosterdsaus
Plakken gegrilde beenham, opgemaakt 
in een aluminium ovenschaaltje, afgemaakt 
met een honing mosterdsaus.  
Bereidingsadvies: ca. 15 minuten in een 
voorverwarmde oven op 180°C of 3-4 minuten 
in de magnetron op 600 watt.

Varkensrollade 500 gr.  € 10,75
in champignonroomsaus
Gesneden gegrilde varkensrollade, 
opgemaakt in een aluminium schaaltje, afgemaakt 
met een heerlijke champignonsaus.  
Bereidingsadvies: ca. 15 minuten in een 
voorverwarmde oven op 180° C of 3-4 minuten 
in de magnetron op 600 watt.


