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Feestdagen folder 2018 
Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Tel. Nr. 

Afhaaldatum: 

Afhaal dag: 

 

Let op!!  

Bestellijst uiterlijk Zat. 15 december inleveren. 

Na deze datum kunnen wij helaas geen bestellingen meer 

verwerken, omdat wij alle zorg & aandacht aan uw bestelling willen 

geven. 

 

Er kunnen alleen producten besteld worden, die op deze lijst staan. 

 
Bestellingen via de email, of website worden niet aangenomen. 

 

 

 

 

Gewijzigde openingstijden tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsweek. 

 

Maandag 24 december   geopend van: 8:00 uur tot 16:00 uur 

Dinsdag 25 & woensdag 26 december      gesloten 

Donderdag 27 december     geopend van: 10:00 uur tot 17:30 uur 

Vrijdag 28 & zaterdag 29 december    normale openingstijden  

Maandag 31 december     geopend van: 8:15 uur tot 15:00 uur 

Dinsdag 1 januari     gesloten              Woensdag 2 januari     geopend van: 8:15 uur tot 17:30 uur 

Nummer: 
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Braadslee specialiteiten voor in de oven.         
Met bereidingswijze op de producten. 
 
_______x  Varkenshaas uit ’t bos  ( ± 300 gr. per stuk) 

Braadslee van varkenshaas, bospaddenstoelen, balsamico Tijmsaus & rozemarijn.  
 

_______x  Kalfsoester sleetje (± 350 gr. per stuk)       
Sleetje van kalfsoesters met een zachte tijmsaus en parmaham. 
 

_______x  Toscaanse kerst rollade (± 800 gr. per stuk)      
Varkensfilet gevuld met zongedroogde tomaatjes mozzarella en frisse Provençaalse kruiden.  
 

_______x  Argentijns biefstuk sleetje (± 400 gr. per stuk) 
Een braadslee van malse biefstuk met een heerlijke peperroomsaus, en licht pikante kruiden. 
 

_______x Toscaanse kerst haasje (± 400 gr. per stuk)  
Varkenshaasje met serranoham, zongedroogde tomaatjes, mozzarella en balsamico saus. 

 

Vers vlees specialiteiten.        
Met bereidingswijze op de producten.  
 

_______x  Diamant haas (± 600 gr. per stuk)   
Een lekkere biefstuk v/d voorvoet.  

 
_______x  Entrecôte (+/- 200 gr. per stuk) 

De ultieme runder steak. 
 
_______x  Steak Bavette (+/- 400 gr. per stuk)             

Bakken als biefstuk.          
 
_______x  Staartstuk, mooi gerijpt vlees (+/- 800 gr. per stuk)      

Door de rijping een boterzachte Rosbief, met een klein randje vet, bij voorkeur in de oven bereiden.   
 
 

Van Tilburg “Specials”.    Met bereidingswijze op de producten. 
 

_______x  BEEF & TRUFFEL (500 gr. per schaaltje) (roerbakschotel) 
Malse reepjes biefstuk met kastanje champignons, rode ui, lente ui, in een heerlijke truffel marinade. 

 
_______x  Pepersteaks (+/- 175 gr. per stuk) 

Zachte steak met milde pepermarinade. 
 

_______x  Kerst beenhammetje (+/- 1000 gr. per stuk)             
Heerlijk gepekelde beenham, gekruid of naturel.           

 
_______x  Carpaccio rolletjes  (+/- 200 gr. per stuk)      

Dun lapje biefstuk met kruiden crème, rucola sla, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas & heerlijke marinade. 
 

_______x  Biefstuk puntjes (+/- 250 gr. per schaaltje) 
 
_______x  Bourgondische varkenshaas (+/- 200 gr. per stuk)  
  

    

Rundvlees, van vaste mester. 
       
_______x  Haasbiefstuk (+/- 180 gr. per stuk) 
 
  

_______x  Kogelbiefstuk (+/- 200 gr. per stuk) 
 
  

_______x  “Hollandse” biefstuk (+/- 200 gr. per stuk) 
  
_______gr. Rosbief aan ’t stuk (gewenst gewicht) 
   
_______x  Ribeye (+/- 200 gr. per stuk) 
   
_______x  Riblappen (+/- 500 gr. per lap) 
    
_______x Sukade (+/- 200 gr. per lapje) 
    
_______x  Runderschenkel  
   
_______gr.  Rundergehakt 
   
_______gr.  Half om half gehakt 
    
_______gr.  Soepvlees 
    
_______x  Mergpijpje   
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Wij hebben ook heerlijke warme 

sauzen voor bij uw vlees. 

Zie het kopje warme sauzen. 

 

 

 

 

 

 

Kalfsvlees, puur en smakelijk.  

 
_______x  Kalfsoesters (+/- 150 gr. per stuk) 
 
_______x  Kalfsschnitzels (+/- 150 gr. per stuk)  
 
  

_______x  Kalfsfricandeau (+/- 500 gr. per stuk) 
 
_______gr.  Kalfspoulet  
 

Varkensvlees. 

 
 

_______x  Varkensfricandeau (+/- 800 gr. per stuk) 
 
_______x  Varkenshaas (+/- 300 gr. per stuk) 
 
_______gr.  Varkensfilet aan 1 stuk 
 
_______x  Varkensoesters (+/- 200 gr. per stuk) 
 

Lamsvlees (Nieuw-Zeelands lamsvlees). 

  
_______x  Lamsbout met been (+/- 1100 gr. per stuk) 
 
_______x  Lamsracks heel a 8 ribbetjes (+/- 400 gr. per stuk) 
 
_______x  Lamsfilet (+/- 150 gr. per stuk)     (te bestellen per 2 stuks) 
 
_______x  Lamsbout vlees/blokjes, perfect voor bijv. een lamscurry ( te bestellen per bakje á 500 gram ) 
 

 

Kip. 

 
_______x  Kipfilet (+/- 180 gr. per filet) 
 
_______x  Kipblokjes (400 gr. per schaaltje) 
 
_______x  Kiprollade (800 gr. per stuk) 
 

Voorgerechten  

 
_______x  Kruidenboter, bakje a 150 gr. € 2,45 per bakje.  
 
_______x  Saucijzenbroodje   € 1,75 per stuk  
 
_______x  Roomboter gehaktstaaf voor in de oven (groot saucijzenbroodje) 
 
_______x  Runder carpaccio (alleen vlees) € 4,95 per portie   
 
_______x  Runder carpaccio compleet  € 5,50 per portie (pijnboompitjes, saus en Parmezaanse kaas)  
 
_______x  Vitello tonato        € 5,50 per portie (kalfsfricandeau, tonijnmayo en kappertjes)  
  
_______x  Rauwe ham, eigengemaakt  € 3,25 per portie a 100 gram. (lekker met meloen) 
 
_______x  Roompaté, per puntje  
     
_______x  Peperpaté, per puntje 
    
_______x  Bourgondische paté (wat grovere paté), per puntje 
 
_______x  Paté du chef (paté met een uienchutney, zoetig), per puntje 
 
_______x  Cranberry paté (paté met cranberry’s erin , zoet), per puntje 
 

Buitenlandse vleeswaren. 
Al onze vleeswaren zijn vers gesneden en per 100 gram verpakt.  
 
_______x  Salami Felino (Italiaans droge worst) 
  
_______x  Serranoham (Spaans, 12 mnd. gedroogd)   
 
_______x  Saltufo bolletje gesneden.  (Italiaans droge worst met truffel en Parmezaanse kaas)   
 
_______x  Parmaham (Italiaans, 12 mnd. gedroogd) 
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Advies van de slager: 
1e kerstdag gourmetten. 

2e kerstdag, evt. een lekkere rollade. 

 

 

 

Vleeswaren & worst soorten uit eigen worstmakerij . Huisgemaakte schepsalades voor op toast. 
Al onze vleeswaren zijn vers gesneden en per 100 gram verpakt.  Al onze schepsalades zijn verpakt per ± 150 gram. 
 
_______x  Pastrami  (luxe runderham)     
 
_______x  gebraden gehakt       _______x Kip saté salade 
 
_______x  Zeeuws spek       _______x Kip kerrie salade  
 
_______x  Boerengrillham       _______x Gerookte kip honing mosterd salade    
 
_______x  Beenham     _______x Beenham salade 
 
_______x  Schouderham     _______x Vitello tonato salade 
 
_______x  Rauwe ham, eigen gemaakt    _______x Eier salade  
 
_______x  Runderrookvlees     _______x Filet American 
 
_______x  Gebraden rosbief     _______x Vlaamse likkepot  
 
_______x  Gebraden fricandeau    _______x Kalfspreparé / filet met uitjes 
 
_______x  Gebraden kipfilet     _______x Tomaat mozzarella salade  
 
_______x  Kipfilet met tuinkruiden    _______x rundvlees salade  
 
_______x  Gerookte kipfilet     _______x Pikante kip salade  
 
_______x  Boterhamworst “eigen”    _______x Appeltje eitje salade 
 
_______x  Blikboterhamworst     
 
_______x  Runder rollade     _______x Zalm salade 
 
_______x  Wijncervelaat     _______x Krab salade 
 
_______x  Geroosterde casselerib    _______x Tonijn salade  
 
_______x  Zalmbacon (rauwe ham van de filet)   _______x Noordzee salade met garnalen   
 
_______x  Cornedbeef, eigen gemaakt     
 
_______x  Mager rookspek, evt. ook om in te rollen    
 

 

 

 

 

 

Gourmet, Steengrill & fondue. 
 
_______x  Gourmet “Populair”  € 7,95 p.p.   

Biefstuk, schnitzel, kipfilet, kiphaasje, tartaartje, gehaktstaafje, slavink en hamburger. 
 
_______x  Gourmet “de Luxe”  € 9,95 p.p. 

Varkenshaas, kogelbiefstuk + gemarineerd, katenhaasje, kalfsoester kipfilet + gemarineerd, kiphaasje, tartaartje. 
 
_______x  Gourmet “Puur”   € 8,50 p.p. 

Varkenshaas, kogelbiefstuk, kipfilet, tartaartje, varkensschnitzel 
 
_______x  Steengrillschotel “de Luxe”  € 10,98 p.p. 

Biefstuk, varkenshaas, kipfilet, lamskoteletje, kalfsoester (deze lapjes zijn groter & alles naturel, dus niet 
gekruid). 

 

 

Koude schotel uit eigen keuken. 

 
_______x  Koude schotel “Nieuwe STYLE” € 29,95 per schaal   
 

De schotel is verdeeld in drie soorten salades, zo is er voor ieder wat wils.  
 

 Rundvlees salade - gemaakt van draadjes rundvlees, aardappel, augurk, ui, wortel, mais en lekkere kruiden en specerijen. 

 Pasta salade - gemaakt van Penne pasta gemarineerd met een zachte groene pesto & gevuld met Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaat, pijnboompitjes, gerookte kipfilet, paprika en rode ui. 

 Kip kerrie salade – gemaakt van blokjes malse kipfilet, aardappel, vruchtjes en een heerlijke frisse saus 
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Koude sauzen 

 

 

Rollades, nog steeds een echte klassieker op tafel. 

 
_______gr.  Biefstuk / Varkenshaas rollade  

Gewoon altijd lekker…. 
 
_______gr.  Biefstuk rollade  

Het lekkerste als deze nog Rosé is. 
 
_______gr.  Magere braad rollade van rundvlees. 

Malse rollade die lekker uit elkaar valt bij het aansnijden. 
       
_______gr.  Entrecôte rollade 

Zachte rollade met een klein randje vet bovenop, lekker om mee te braden. 
       
_______gr.  Half om half rollade 

50 % zacht Rundvlees en 50 % mals Varkensvlees. 
   
_______gr.  Fricandeau rollade 

Lekker mager, maar niet droog, deze valt altijd in de smaak! 
 
_______gr.  Varkensfilet rollade 

Malse vaste varkensrollade, met een klein randje. 
 
_______gr.  Procureur rollade 

Lekker zacht, iets doorregen rollade. 
 
_______gr.  Lamsbout rollade 

Mooie rollade van de bil met echte lamskruiden. 
 

Snacks & hapjes. 
 
_______x  Kookworst (stuk a 300 gr.)    
 
_______x  Leverworst (stuk a 300 gr.)  
 
_______x  Grillworst naturel    
 
_______x  Grillworst met kaas    
        
_______x  Grillworst pittig      _______x Wereldsaus (150 gr. per bakje) 
 
_______x  Grillworst ‘Italiano’    _______x Knoflooksaus (150 gr. per bakje) 
 
_______x  Grillworst saté     _______x Pikante BBQ saus (150 gr. per bakje) 
 
_______x  Snackballetjes (500 gr. per bakje)   _______x Chili / Piri - piri saus (150 gr. per bakje) 
 
_______x  Gebakken spekkies (125 gr. per bakje)    
 
_______x  Grillfrieten, frietjes van vlees met een krokant jasje (200 gr. per zakje) 
 
_______x  Grillschijven, schijfjes grillworst met een pikanter jasje (200 gr. per zakje)    
 
_______x  Borrelboutjes (500 gr. per bakje)  
 
_______x  Gegrilde spareribs (absolute topper)  
 
_______x  Bricks, lekker grillschijfje, afgebakken met een zoete chili saus (500 gr. per bakje)  
 
_______x  Saucijzenbroodje 
 
_______x  Worstenbroodje 
 
       
 

Warme sauzen 

 
_______x Champignonsaus (150 gr. per bakje) 
 
_______x Peperroomsaus (150 gr. per bakje) 
 
_______x Rode wijnsaus (150 gr. per bakje)  

Perfect voor: rundvlees 
 
 

_______x Grand veneursaus (150 gr. per bakje)  
Perfect voor: wild en gevogelte 

 
 

_______x Stroganoffsaus (150 gr. per bakje)  
 
_______x Balsamico tijm saus (150 gr. per bakje)  

Perfect voor: varkenshaas & varkensrollade 
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Wild & Gevogelte specialiteiten 

 
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. 

 
 
Product / soort.    Gewicht.     Prijs p/kg.    Prijs p/st. 
 

Wild 

 
 
Hazenbout vlees, blokjes (v/d hazenpeper)  Op gewicht        € 29,95 
 
Hazenbouten    Ca. 350 gram    € 24,50 
 
Hazenrug filet (biefstuk) geportioneerd  Ca. 2 x 130  gram       € 69,95 
 
Hazenrug filet (aan 1 stuk, v/d rug)  Ca. 500 gram    € 44,95 
 
 
Hertenfilet (aan 1 stuk, v/d rug)  Ca. 1,2 kg.    € 75,00 
 
Hertenbiefstuk (v/d bil)   Ca. 140 gram    € 65,00 
 
 
Reefilet  (biefstuk) geportioneerd  Ca. 150 gram    € 89,95 
 
Reefilet (aan 1 stuk, v/d rug)  Ca. 400 gram     € 79,50 
 
 
Wildzwijnfilet (aan 1 stuk, v/d rug)  Ca. 1,5 kg.    € 39,95 
 
Wildzwijn biefstukjes   Ca. 150 gram    € 42,50 
 
 
Hollands konijn (heel)   Ca. 2 kg.     € 14,95 
 
Konijnenachterbouten   Ca. 275 / 325 gram    € 14,50 
 

 

Gevogelte 

 
Kalkoenbovendij    Ca. 800 gram    € 11,98 
 
Kalkoendrumsticks   Ca. 500 gram    € 9,98 
 
Kalkoenfilet    Ca. 950 gram per hele filet   € 16,95 
 
Verse baby kalkoen (heel)   +/- 3 kg. per stuk.    Prijs onder voorbehoud € 10,98 
 
Kwarteltjes (heel)    Ca. 200 / 250 gram   Alleen per 4 st. te bestellen   € 3,95   per 4 stuks 
 
Kwarteleitjes (tip gourmet)   Tray a 18 stuks    Alleen per tray te bestellen   € 4,95   per 18 stuks 
 
Parelhoenfilet ‘Supreme’   Ca. 2 x 200 gram     Per 2 filets verpakt  € 36,95  
 
Maiskippen    Ca. 1200 gram    € 7,95 
 
Oma’s kippen (Boeren kip – scharrel)  Ca. 1200 gram    € 6,50   
 
Hele grillkippen (Meije kip – scharrel)  Ca. 1 kg.       € 4,95 
  
Ganzenvet    pot / blik a 680 gr.      € 9,95 
 
Tamme eendenborstfilet   Ca. 250 / 300 gram , per 2 verpakt  € 35,50      
 
Tamme eenden poten   Ca. 2 x 150 gram, per 2 verpakt  € 14,98    
            
Fazant (heel)    Ca. 800 / 900 gram    € 16,95 
 

 


