
Gezellig tafelen met kerst...

Op deze schotel ligt alleen 
het fijnste vlees zoals:
- biefstuk
- varkenshaas
- kipfilet
- tartaar

250 gram p.p. 
Prijs per persoon

Rijkelijk gegarneerde schotel 
met o.a.: gevuld ei, ham, asperge, 
tomaat, div. vleeswaren, etc.

(min. 3 personen)
prijs per persoon

Naast het vaste assortiment 
salades en pate’s hebben wij 
speciaal voor de kerstdagen het 
assortiment uitgebreid met:

- Varkensrollade
- Runderrollade
- Cordon bleu rollade
- Half-om-half rollade

- Spekrollade
- Kalfsrollade
- Kiprollade
- Kalkoenrollade

Runderbraadstuk Een lekker stukje 
rundvlees gemarineerd met een 
kruidenolie en kruiden.
Kersthaas Varkenshaas gevuld met 
roomkaas en gemarineerd met een 
heerlijke paddestoelmarinade

Varkenshaas in bladerdeeg Gekruid 
varkenshaasje in bladerdeeg 
Filet de Luxe Een lekker stukje 
gemarineerde varkensfilet voor in de oven.
Kerstsleetje Varkenshaas, kipfilet of 
biekstuk in peper of champignon-roomsaus

Makkelijk in de oven te bereiden. Naturel - Toscaans - Kerstham

Een ruim gesorteerde schotel, 
samengesteld met 7 verschillende
soorten vlees, die het hele gezin zal 
weten te waarderen.

Biefstuk, varkenshaas, kipfilet, 
mini-tartaar, mini-vink, mini-
shaslick en shoarmavlees. Inclusief 
kerriesaus en knoflooksaus.

300 gram p.p.
Prijs per persoon

Indische balletjes
Bali cocktail kip
Peppadew, gevuld met roomkaas
Parmaham
Saltufo
Trio dip
Marcaboules pur porc

Deze schotel is perfect te combineren 
met onze gourmet/fondueschotel.

(min. 3 personen)
Prijs per persoon

Mooi opgemaakte schotel gegarneerd 
met: gevuld ei, zalm, garnalen, haring 
en makreel.

(min. 3 personen)
prijs per persoon

Uw vlees, zoals rollades, biefstuk, 
varkenshaas, etc., trekken wij voor u 
vacuüm zodat u als u het van tevoren 
in huis haalt niet hoeft in te vriezen.

- Kalfsschnitzels
- Kalfsoesters
- Kalfsgehakt
- Kalfspoulet
- Kalfsschenkel
- Lamsbout
- Lamsrack
- Lamskoteletten

Natuurlijk kunt u ook met 
uw speciale wensen bij ons 
terecht. Zo leveren wij wild en 
gevogelte van ree tot eend.

Alleen op bestelling.

Gourmetschotel

Rundvleessalade 
“De Luxe”

Vleeswaren, salades en paté’s

Kalfs- en 
lamsvlees

Wild en 
gevogelte

Vleesspecialiteiten

Diverse gepekelde hammetjes

Rollades

Gourmetschotel 
“De Luxe”

Tapas

Saladeschotel

Luxe vissalade

Extra service

5.95

6.25

7.50

(gegarneerd met rauwkost)

3.95

8.25

- Div. gedroogde Franse worstjes
- Gebraden kalfsrollade
- Ganda terrine met zwarte truffel
- Grandmarnier met sinaasappelpaté
- Garnalen in dillesaus

- Hamtaart
- Wildpaté
- Uienkonfijtpaté 
- Cranberrypaté
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