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TEXELS VLEES

Texels lamsvlees
Het lamsvlees is afkomstig van Texelse lammeren. 
De lammeren kopen wij zelf in en verwerken deze 
in onze slagerij tot de bekende lamsvleesproducten. 
Doordat wij betrokken zijn vanaf de aankoop tot 
aan het lamsvlees dat in de toonbank ligt, kunnen 
wij u constante kwaliteit garanderen. Het lamsvlees 
is vanaf het vroege voorjaar tot in het late najaar 
verkrijgbaar. Wij leveren het gehele assortiment, 
onze lamsburger en lamsworstjes zijn zeer in trek.

Het lamsvlees is naturel, gekruid en 
gemarineerd verkrijgbaar.

Texels rundvlees
De runderen van het Blonde d’Aquitaine ras lopen 
op het hoge berg gebied: het hoogste stukje van 
het eiland. Daar lopen ze het hele jaar los in de 
wei en eten alles wat voor “handen” is. Wij leveren 
dus puur natuur rundvlees van runderen die een 
goed leven hebben gehad.

Ons suddervlees, zoals de riblappen en 
sucadelappen, is echt ouderwets lekker!

Texels scharrelvarkensvlees
Ons scharrelvarkensvlees is afkomstig van Texelse 
varkens. Doordat de afkomst van het vlees bekend 
is, kunnen wij de kwaliteit garanderen. Daarnaast 
zorgt de minimale transport voor minder stress, 
wat de smaak optimaal houdt!

Karbonades en speklappen zijn met en zonder 
zwoerd verkrijgbaar.

Ons lamsvlees assortiment
• Bout: eventueel met been
• Koteletten
• Rollades
• Shoarma
• Spiesjes
• Lamsham (vleeswaren)
• Burgers
• Worstjes

Ons rundvlees specialiteiten
• Top minute steak
• Hamburger
• Kogelbiefstuk
• Gebraden runderrollade

Specialiteiten
Katenhaasje
Gemarineerd varkenshaasje 
met katenspek erom. 

Eigengemaakte cordon bleu
Schnitzel gevuld met ham en 
kaas.

In ons assortiment
• Varkensschnitzel 

(gepaneerd en ongepaneerd)
• Spareribs
• Filetlapjes
• Varkenslever
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BARBECUE 
BBQ Populair

1 spies naar keuze
1 schouderkarbonade
1 hamburger
1 BBQ worstje

Per persoon  € 6,50

BBQ op sien Texels

1 lamskotelet
1 lamsboutlapje
1 lamsspies
1 biefspies
1 topminutesteak

Per persoon  € 17,00

BBQ Kids

1 kinderspies
1 hamburger
1 BBQ worstje

Alles voorgegaard.

Per persoon   € 4,50

BBQ Compleet

10 verschillende 
soorten vlees
(5 stuks p.p. op schaal opgemaakt)
Stokbrood en kruidenboter
3 soorten saus
2 soorten salade

Per persoon   € 16,00

BBQ de Luxe

1 varkensfiletlapje
1 kipfilet
1 varkenshaassaté
1 lamsboutlapje
1 topminutesteak
1 shaslick

Per persoon   € 15,00

BARBECUE ASSORTIMENT
Met ons uitgebreide barbecue assortiment kunt u naar wens uw eigen barbecue 
samenstellen. Alle producten zijn van ambachtelijke kwaliteit en supermals. 
Vertrouwde kwaliteit van De Zaak vol Smaak! Al het vlees wordt in eigen 
slagerij klaargemaakt, lekker gekruid en de spiezen worden met de hand 
geregen. Wij werken met Texels lams-, rund- en varkensvlees en Boerderijkip. 
Onze salades maken uw barbecue compleet: bereid met de lekkerste 
ingrediënten. Verkrijgbaar als portie, maar ook als complete saladeschotel.

Bij bestelling van barbecuevlees kunt u gebruik maken één van onze barbecues. 
Wij vragen wel een kleine vergoeding voor het gas. Uiteraard is dit alles in 
overleg.

Bezorgen is mogelijk, € 10,00 binnen 6 km van de slagerij en anders in overleg. 
Bestel onze heerlijke producten ook online in onze webshop!        

Topminutesteak (Texels rund) € 2,90 
BBQ worstje  € 1,35 
Gebraden drumsticks  € 1,20 
Hawaïspies kip/ananas  € 2,10 
Boerderij kipfilet  € 1,95 
Kinderspies  € 1,60 
Karbonade (Texels)  € 1,70 
Lamskarbonade (Texels)   € 4,00 
Lamsboutlapje (Texels)  € 4,20 
Lamsburger (Texels)  € 2,60  
Lamsworstjes (Texels)   € 2,00 
Lamsspies (Texels)  € 3,60 

BEDRIJFSBARBECUE
Voor een onbezorgde en geslaagde barbecue 
voor bedrijven kunt u bij ons terecht.

Speciaal voor het bedrijfsleven verzorgen wij 
een complete barbecue: met vlees, salades, 
sausjes, kruidenboter en stokbrood. Wij staan 
voor de beste kwaliteit, zodat u kunt genieten 
van een heerlijke barbecue.

Wij kunnen voor uw budget een barbecue op maat maken. In overleg is er van 
alles mogelijk, zoals bezorging, opstellen, ophalen, afwassen en personeel voor 
het afbakken van de producten!

pakketten

Aanvullend pakket

Kruidenboter
Stokbrood
3 soorten saus
2 soorten salades

Per persoon   € 4,50

Runderhamburger € 1,50
Voorgegaarde eigen- € 1,40
gemaakte runderhamburger
Rundershaslick  € 2,70
Spareribs  € 2,60
Speklapje (Texels)  € 1,50
Boerderij kipsaté  € 1,95
Kalkoenspies  € 1,95
Saté varkenshaas  € 2,00
Shaslick  € 2,20
Varkensfiletlapje  € 1,85 
Copacobanaspies extra zwaar,  € 4,90
4 verschillende vleessoorten

Bestel onze barbecue producten ook online in onze webshop!        

Ga naar: www.slagerijmaastexel.nl/online-bestellen


