2020

Kerstbestellijst
Wo. 23 dec. 8.00 - 20.00 u
Vrije verkoop

Naam:

Wo. 2 3 dec. 16.00 - 20.00 u
Afhalen bestelling + vrije verkoop

Adres:

Do. 2 4 dec. 7.00 - 16.00 u

Alléén afhalen bestelling. Kruis uw voorkeur tijdvak aan. Tel.:
7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

Keuze gourmet (ca. à 250 gr.)

Aangenomen door:

Hamburgertjes		
€ 4,Gehaktballetjes		
€ 4,Shoarma			
€ 4,Kipfilet			
€ 4,Gemarineerde Speklapjes € 4,50
Gemarineerde Kipfilet € 4,50
Kip Piripiri		
€ 4,50
Slavinkjes		
€ 5,Gourmetworstjes
€ 5,Tartaartjes		
€ 5,Hamburger Speciaal
€ 5,Varkenshaas		
€ 6,Biefstuk			
€ 7,50
Kruidenbotersteak
€ 7,50
Kalfsoesters		
€ 10,Runderhaas		
€ 12,50

Speciale Kerstaanbieding: “Gourmet van het Huis” met:
Gemarineerde biefstuk, varkenshaas, slavinkjes, balletjes, kipfilet,
kruidensteaks, gemarineerde speklapjes, shoarma en hamburger.
à 1.000 gr. (± 3 pers.)

14-15

€ 23,-

à 1.500 gr. (4 à 5 pers.) € 32,-

Gourmet de luxe: ca. 350 gr. vlees p.p. € 9,00 p.p.
met: biefstuk, kipfilet, varkenshaas, kip piripiri, kruidensteak en hamburger

Fondue: ca. 300 gr. vlees p.p. € 8,00 p.p.
met: biefstuk, kipfilet, varkenshaas, kalfsoester, balletjes, slavinkjes

Kinder fondue/gourmet: ca. 250 gr. vlees p.p. € 5,00 p.p.
met: slavinkjes, hamburgertjes, worstje, balletjes, kipfilet

Vers vlees, fondue- en gourmetschalen uitsluitend op bestelling.
Bestellingen inleveren tot uiterlijk maandag 21 december.

ONZE SPECIALITEIT

gewenst aantal of gewicht invullen
Varkensfiletrollade
Varkenshaas		
Kruidenbotersteaks
Rosbief		
Entrecôtes		
Kogelbiefstuk
Kalfsoesters		
Runderhaas		

€
€
€
€
€
€
€
€

1,49
1,85
2,75
2,75
2,95
2,95
4,50
5,75

Gebr. Spare-ribs per 500 gr.

€ 6,75

Pak worstebrood à 5 stuks
Kruidenboter
per stuk
Huzarensalade per 500 gr.
Gesn. Carpaccio porti 100 gr.
Gesn. Vitello
porti 100 gr.

€
€
€
€
€

Diversen:

Vul ook de achterzijde in!

5,95
1,95
3,95
3,50
5,-

Z.O
.Z.

Kerstspecialiteiten (prijzen per 100 gr.)

Maak hier uw kerstbestelling af!
Vleeswaren (alleen per 100 gram)			
Grillproducten (alleen per bakje)		
runderrookvlees		
rauwe ham		
gekookte achterham		
ontbijtspek		
boterhamworst		
leverkaas		
gebraden kipfilet		
gebraden rosbief		
gebraden creb		
gebraden gehakt		
cervelaat		
zeeuws spek		
			
Filet ed. (alleen per bakje)			
filet american 		
preparee		
filet martino 		
filet du chef		
carpaccio filet		
room pate 		
likkepot		
Amsterdamse beenham		
saltufo		
brunswijker		
stukje leverworst		

Salades (alleen per bakje)			
kipkerrie salade		
gerookte kipsalade		
ham-prei salade		
rundvlees salade		
ei salade		
zigeuner salade		
krab salade (alleen op Heyhoef )

hooliganspek
snackballen
mini-sate
zwerfkeien
cevapci
kipgrillworstschijfjes
kippeling
grillworst
stukje zeeuws spek (ca. 250gr.)
indisch gehakt (ca. 300gr.)
gebakken wings
		
Diversen		
gekruid gehakt
runder gehakt
kipfilet
mager soepvlees
Aanvullende wensen?
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Wagnerplein 22 Tel 013-4562435
Heyhoefpromenade 83 Tel 013-5711507
www.slagerijvermeer.nl

