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JUBILEUMAANBIEDING

• Carpaccio voor 2 personen
• 500 gram haasfiletrollade
• Fles rosé wijn passend bij de rollade
• Receptenboek van Boer tot Bord
samen voor

2500

SMULSTENEN

Smulsteen warme tapas
Ongeveer 50 lekkere warme
hapjes op onze smulsteen
o.a. Kip-tulips, grillworst, mini kipsaté gegaard,
kippeling en gegaarde balletjes gehakt
Smulsteen Mixed Grill
Heerlijk gevulde ovensteen
met 3 lekkere vleescomponenten (biefstuk, varkenshaas en kipfilet).
Smulsteen varkenshaas-brie
Rijk gevulde steen met
gemarineerde varkenshaas,
brie en peperroomsaus.
Voor 4 personen

R BOORDEVOL MENU TIPS R UITGEBREID GOURMETTEN R WILD & GEVOGELTE R HEERLIJKE ROLLADES R

BRUNCHSCHOTEL

Huisgemaakte gerookte
kipsalade gecombineerd met
heerlijke kleine lekkernijen.
• Carpaccio
• Vitello tonato
• Gerookte kipfilet met honing-tijmsaus
• Parmaham met meloen
• 3 heerlijke soorten paté
• Beemsterlant’s ham met asperges
• Kruidenboter
• Oude kaas tapenade
• 2 soorten luxe stokbrood
vanaf 4 personen p.p.

950

Brunchschotels kunnen opgehaald worden op
maandag 23 en dinsdag 24 december na 12.00 uur.

OPENINGSTIJDEN

Zondag 22 december
Maandag 23 december:
Dinsdag 24 december:
Woensdag 25 en do. 26 december:
Vrijdag 27 december:
Zaterdag 28 december:
Zondag 29 december:
Maandag 30 december:
Dinsdag 31 december:
Woensdag 1 januari:

GESLOTEN
8.00-18.00 uur
8.00-15.00 uur
GESLOTEN
8.00-18.00 uur
8.00-17.00 uur
GESLOTEN
8.00-18.00 uur
8.00-15.00 uur
GESLOTEN

Wildbestellingen graag t/m vrijdag 20 december.
Overige bestellingen t/m zaterdag 21 december
Vanaf donderdag 2 januari gelden onze normale
openingstijden weer.

TAPASPLANK

Yakitori spiesjes, kruidenboter,
Pain d'Ardenne, ketjapballetjes,
truffelmayonaise, walnotensalami,
Parmaham, Beemster oude kaas-pesto, carpacciowrap,
truffel saltuvo, carpaccio tapenade, groene en zwarte olijven,
vezelrijk en Italiaans stokbrood		

(v.a. 4 pers.) per persoon

Vlees & Zo, keurslager
Van Damplein 10, Purmerend
Tel. 0299-660817
info@vleesenzo.keurslager.nl
www.vleesenzo.keurslager.nl
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LEKKER ETEN

KERSTKALKOEN

Een traditioneel pronkstuk op de Kersttafel?

In december staat lekker eten en gezelligheid

Kerstkalkoen

centraal. Als Keurslager hebben we daarom ook

Feestelijke kalkoen vanaf ca. 2,5 kilo. Uiteraard
hebben wij een mooi recept voor u.
Deze Kerstkalkoen kan zowel gevuld
als ongevuld geleverd worden.

een uitgebreid assortiment heerlijke producten
geselecteerd. Of het nu gaat om gourmetten of
een uitgebreid driegangendiner, bij ons is het
verkrijgbaar!

NIETS IS ONS TE WILD

Wist u dat het vlees van wild iets donkerder van
kleur is, en zeer smaakvol en gezond is?
De dieren hebben namelijk veel bewegingsvrijheid gehad, waardoor het vlees veel smaak heeft
ontwikkeld. Bovendien bevat wild doorgaans
weinig vet en is het rijk aan ijzer en eiwitten.
En met zoveel smaak heeft wild weinig extra’s
nodig voor een feestelijk gerecht.

HERTENBIEFSTUK

Als u biefstuk kunt
bakken, lukt het
ook met
hertenbiefstuk.
Net iets meer smaak.

KONIJNENBOUT NATUREL

Langzaam gegaard in bourgondische
saus. Alleen nog even
opwarmen.
Zowel gaar als rauw
verkrijgbaar.

EENDENBORSTFILET
Gemakkelijk te
bereiden en
voor veel gasten
verrassend.

WILD GAAT OP BESTELLING!

Bestel op tijd om teleurstelling
te voorkomen.

per kilo

1250

Kalkoen in braadzak
Feestelijk en eenvoudig te bereiden.
Helemaal ovenklaar en lekker met
groenten en kruidenboter.

per kilo

1350

GEKNOOPT TOT PERFECTIE

Wij zijn gek op rollades en daarom knopen wij ze nog
traditioneel met de hand. Heel ambachtelijk, want
alleen dan komt het speciaal geselecteerde vlees echt
tot z’n recht! Wist u trouwens dat wij voor iedere
vleesliefhebber een lekkere rollade hebben?

Carpacciorollade
Gevuld met pestomarinade,
pijnboompitjes en Parmezaanse
kaas. Alleen in de oven.

Entrecote rollade
Zachtjes braden in de oven geeft
een schitterend gebraad.

Varkensfiletrollade
met appel
Gevuld met roomkaas bieslook
en frisse appelstukjes.

Handgeknoopte
varkensfiletrollade
Onze jarenlange feestdagentopper.

Beemsterlandt’s
feestrollade
Mals, smakelijk en gemakkelijk
te bereiden. Succes verzekerd.

GOURMET & ZO
SCHOTEL POPULAIR

• Kogelbiefstuk
• Varkenshaas
• Scharrelkipfilet
• Lenterolletje
• Mini-cordonbleu
• Mini-shaslick
• Mini-satéstokje

Bestellen vanaf 2 pers.
350 gram p.p.
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400 gram p.p.

Bestellen vanaf 2 pers.
350 gram p.p.

1190

FONDUESCHOTEL
DE LUXE

SCHOTEL DE LUXE

Bestellen vanaf 4 pers.

Ook voor de flexi
tariër en
vegetariër hebben
wij diverse
specialiteiten.

SCHOTEL ROYAAL

• Biefstuk
• Varkensoester
• Kipfilet
• Pepersteak
• Hamburger
• Shoarma
• Mini-slavink

• Carpaccio rol
• Spaanse rol
• Toscaanse rol
• Black Angus
rib-eye
• Haasbiefstuk
• Kalfshaas
• Varkenshaas
• Gamba's
• Hertenbiefstuk
• Lamsracks

Het sleutelwoord
voor
een gezelige kers
t

• Haasbiefstuk
• Varkenshaas
• Rosé kalfshaas
• Scharrelkipfilet
• Baconkip
• Mini-balletje

Bestellen vanaf 2 pers.

1650

300 gram p.p.

1100

SCHOTEL COMPLEET
• Champignons gesneden
• Paprika's gesneden
• Gesneden uitjes
• Aardappeltjes
• 3 soorten sausjes
• 2 soorten boter
• Rauwkostsalade
• Salade van het huis
• Stokbrood
Alleen te bestellen vanaf
en per 4 personen.

p.p.

825

