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Sfeervol kerstdiner
Gezamenlijk eten speelt tijdens kerst 
een zeer belangrijke rol. U steekt 
dan ook veel tijd in het bereiden 
van de lekkerste en mooiste 
gerechten voor uw gasten. Maar 
dit betekent niet dat uw kerstdiner 
een gegarandeerd succes wordt. 
De sfeer waarin er gegeten wordt 
is namelijk net zo belangrijk. 
Zorg daarom voor een lekkere 
kamertemperatuur en zoek rustige 
muziek uit voor op de achtergrond. 
Besteed daarnaast ook veel 
aandacht aan gezellige verlichting. 
Kaarsjes, kerstlampjes, dimlicht en 
eventueel een open haard  zorgen 
voor een intieme en gezellige sfeer.  
Bij het versieren van de tafel is het 
verstandig één of twee hoofdkleuren 
te gebruiken waardoor een vol 
gedekte tafel toch nog een rustig 
geheel uitstraalt. Mooi opgevouwen 
servetten in de vorm van een 
waaier in een glas, en uw eigen 
menukaartjes maken uw feestelijke 
kerstdiner vervolgens compleet. 
Merry Christmas everyone!  

Oud en Nieuw

Wegens succes herhaald! 
Vers uit onze eigen 
oliebollenkraam op het 
kerkplein naast de winkel:
 aantal

Oliebollen a 0,90 .................
Appelflappen 1,50  .................
Appelbeignet 1,50 .................
Appelbollen 2,50  .................

Bestellijst van:

Naam:

Adres:

Telefoon:

Afhaaldatum:

Overige:

Onze kwaliteit is ambachtelijk en dat proef je!
Als ambachtelijke slager staan wij voor kwaliteit. Wij werken 
uitsluitend met het beste vlees en de beste ingrediënten. Daarmee 
zet u ambachtelijke kwaliteit op tafel en dat verschil proeft u. 
Speciaal voor de komende feestdagen hebben wij een zeer 
gevarieerd assortiment. Kwaliteitsvlees en heerlijke specialiteiten 
waarmee u het kerstdiner tot een succes zult maken en waarmee u 
uw gasten aan tafel gegarandeerd zult verrassen.  

Met een goede bereiding smaakt het vlees  
nog lekkerder
De eindejaarsfeestdagen zijn bij uitstek het moment om uzelf eens 
extra te verwennen met onze heerlijke ambachtelijke specialiteiten. 
Kwaliteit wat u niet elke dag op tafel zet. Als ambachtelijke slager 
weten wij hoe belangrijk het is dat u deze specialiteiten goed bereid. 
Natuurlijk kunt u ons ook altijd vragen op welke wijze u het vlees 
het beste kunt bereiden, daar zijn we tenslotte voor.

Wij maken het u gemakkelijk tijdens de feestdagen
Wij begrijpen dat u met de kerstdagen zelf niet de hele dag in 
de keuken wilt staan, maar dat u ook gezellig met vrienden en 
familie aan tafel wilt zitten. Daar kunnen wij  u mee helpen. Wij 
kunnen heel veel producten kant-en-klaar voor u verzorgen zodat 
u het alleen maar op tafel hoeft te zetten en er zelf dus geen werk 
meer van heeft. Lekker en gemakkelijk. Informeer bij ons naar de 
mogelijkheden die wij u kunnen bieden zodat u zelf ook optimaal 
kunt genieten van de feestdagen.

Smakelijke
Feestdagen

Lekker, de ambachtelijkste specialiteiten van               De Zaak vol Smaak



Partyschotels
artikel personen

Gourmet-Party 
7 soorten zacht vlees  
Per persoon 7,00 .................

Fondue-Party 
5 soorten gevarieerd vlees   
Per persoon 7,00 .................

Steengrill-Party 
7 soorten steengrillvlees   
Per persoon 7,00 .................

Compleet verzorgd met 
stokbrood, kruidenboter,
3 soorten saus en salade
Per persoon 9,95 .................

Feestelijk vlees 
artikel gram

Kerstrollade .................
Toprollade .................
Half om rollade .................
Runderrollade .................
Varkensfricandeau .................
Tournedos .................
Varkensoester .................
Lamsbout .................
Rosbief .................

Exclusief vlees
artikel gram

Kalfshaas .................
Kalfsoester .................
Lamskotelet .................
Varkensfiletrollade .................
Kalfsfricandeau .................
Kalfsrollade .................

Luxe vlees 
artikel gram

Kalkoenfilet .................
Kogel-/ biefstuk .................
Entrecote .................
Rib-eye .................
Varkenshaas .................
Kalfsentrecote .................
Kalfsschnitzel .................
Kipfilet .................

Luxe kerstvleeswaren 
artikel gram

Kerst paté ................. 
Hamtaart ................. 
Cranberry pate ................. 
Gebraden rosbief ................. 
Gebraden fricandeau ................. 
Gebraden runderrollade .................
Gebraden varkensrollade ................. 
Zacht runderrookvlees ................. 
Achterham ................. 
Beenham ................. 
Rauwe ham ................. 
Filet Americain ................. 
Kerstsalade ................. 

Wild en gevogelte
artikel gram  

Kalkoen, 2000 gram ................. 
Hertenbiefstuk ................. 
Hollands konijn ................. 
Eendenborstfilet .................  
Hazenbout ................. 
Hazenrug ................. 
Konijnenbouten ................. 
Struisvogelbiefstuk ................. 

Paté
Keus uit 4 soorten
Prijs per 100 gram 2,29

Brood
artikel stuks

Stokbrood .................
Uienkruiers .................
Kerststollen, 1100 gr. .................
Kerststollen, 600 gr. .................
Brood (diverse soorten) ................. 

De rollade als hoogtepunt 
van uw kerstdiner 
Bij ons kunt u kiezen uit maar liefst 
15 soorten rollades: mild gezouten, 
lekker gekruid en hand geknoopt. 
O.a.: rund-, varkens-, kalkoen-, 
ham-, lende en filetrollade.  

Speciaal aanbevolen: 
Toprollade
Malse varkensfilet,  
gevuld met rosbief
Prijs per 100 gram 1,60  

Kerstrollade, 
Mals rundvlees,  
gevuld met varkenshaas 
Prijs per 100 gram 1,60  

Voor de kerstbrunch
Vers gegrilde rosbief, fricandeau, 
varkens-, kip-, en runderrollade 
Prijs per 100 gram 2,59 
   
Geen keukenwerk en  
toch gezellig tafelen
Met onze vleesschotels voor fondue, 
gourmet, en steengril. 7 soorten 
vlees per persoon
300 gram voor 7,00

Varkensrollade
Gevuld met varkenshaas 

Runderrollade
Gevuld met biefstuk 

Toprollade
Varkensrollade gevuld met rosbief 

Gebraden rollade snijservice
U braadt thuis de rollade en kunt 
hem bij ons laten snijden!

Als ambachtelijke slager staan wij voor 

kwaliteit. Wij werken uitsluitend met het beste 

vlees en de beste ingrediënten. Daarmee zet u 

ambachtelijke kwaliteit op tafel en dat verschil 

proeft u. Speciaal voor de komende feestdagen 

hebben wij een zeer gevarieerd assortiment. 

Kwaliteitsvlees en heerlijke specialiteiten 

waarmee u het kerstdiner tot een succes zult 

maken en waarmee u uw gasten aan tafel 
gegarandeerd zult verrassen.  

Kwaliteit van de vakman...


