
Ons assortiment voor de feestdagen
Wij hebben een ruime keuze in huis om de feestdagen tot een culinair 
succes te maken. Wij helpen u graag bij uw keuze en geven u graag de 
juiste adviezen over het bereiden van onze specialiteiten. 

Gourmetschotel basic aantal 
Biefstuk, varkensschnitzel, kipfilet
Ca. 300 gram p.p € 6.-
Aantal ...........

Gourmetschotel
Biefstuk, varkenshaas, kipfilet, 
hamburger, slavinken, cordon bleu
Ca. 300 gram p.p € 6,75
Aantal ...........

Gourmetschotel luxe
Kogelbiefstuk, varkenshaas,
kipfilet, rundervink, 
cordon bleu, shaslick, saté
Ca. 300 gram p.p € 7.50
Aantal ...........

Wild-gourmet schotel
Hertenbiefstuk, kalfsoester, 
eendenborstfilet
Ca. 350 gram p.p € 10,50
Aantal ...........

Fondueschotel
Kogelbiefstuk, kipfilet, varkenshaas, 
slavink, 
steak tartaar
Ca. 300 gram p.p € 6.50
Aantal ...........

Steengrillschotel
Kogelbiefstuk, kipfilet, filetlapjes,
hamburger
Ca. 300 gram p.p € 6.25
Aantal ...........

Salades aantal
Weekendsalade
4 pers. € 9,50 ...........
Luxe vleessalade
6-8 personen € 19,50 ...........
8-10 personen € 24,50 ...........
Huzarensalade
6-8 personen € 17,50 ...........
8-10 personen € 22,50 ...........

Voorgerechten
Rundercarpaccio van de ossenhaas
portie (80 gram) € 4,50 ...........
Gebraden kalfsvlees   
portie (80 gram) € 3,50 ...........
(voor vitello tonato) 
Carpaccio
portie (80 gram) € 2,95 ...........

Ovenschotels aantal 
Rosbief in jachtsaus
700 gram € 14,70 ..................
Gevulde kersthaas                                    
700 gram € 16,10 ..................

Slagersspecialiteiten  aantal / gewicht
Grain fed Rib-eye
100 gram € 2,70  ....... x ...........
Bavette 
100 gram € 2,20 ....... x ...........
Picanha
100 gram € 2,20 ....... x ........... 
Ossenhaas
100 gram € 5,50 ....... x ...........
Traditionele varkensfiletrollade 
500 gram € 6,25 ....... x ...........
Runderrollade gekruid 
500 gram € 10.00  ....... x ...........
Malse rosbief 
500 gram € 11.00 ....... x ...........
Entrecôte
100 gram € 2.35 ....... x ...........
Rib Rack
1 kilo € 15.00 ....... x ...........

Wild en gevogelte  aantal
Hertenbiefstuk verpakt per 2
2x circa 135 gram 
100 gram € 4.70 ......................
Eendenborst verpakt per 2
2x circa 200 gram  
100 gram € 3.00 ......................
Fazantfilet verpakt per 100 gram   
100 gram € 2.60 ......................

Kalkoen  aantal
Per kilo € 10,75 
2,0 - 2,5 kg ......................
3,0 - 3,5 kg ......................
4,0 - 4,5 kg ......................
5,5 - 6,0 kg ......................
7,0 - 7,5 kg ......................
9+ kg ......................
Kalkoen gevuld met kipgehakt, 
notenmix, krenten, rozijnen, honing, 
gember en cranberrycompote  
Per kilo € 15,00
3,0 - 3,5 kg ......................
Parelhoen borstbeen 
ontbeend gevuld 
Per kilo € 16,50
Ca. 1,5 kg ......................
Parelhoenfilet verpakt per 2
2x circa 150 gram  
100 gram € 2.65 ......................
Hazenrugfilet verpakt per 2
2x circa 125 gram  
100 gram € 7.00 ......................
Wild konijn  
900 gram € 15.00 ......................
Parelhoen  
Per stuk € 12.50 ......................
Wilde eend  
600-700 gram € 13.50 ......................
Fazant hen  
Ca. 700 gram € 13.50 ...................... 

Bestelling afhalen vanaf maandag 
9:00 uur (zondag gesloten).

Extra’s
Paté Bourgondisch 
Per stuk € 4,50 ......................
Paté cranberry   
Per stuk € 4,50 ......................
Saltufo 
Per stuk € 5,25 ......................
Kwartel eieren, 
10 stuks € 2,75 ......................

Dit is een greep uit ons kerstassortiment. 
Indien uw keuze niet in deze lijst voorkomt 
kunt u deze onderaan kenbaar maken en 

proberen wij graag hieraan te voldoen 
uw bestelling graag vroegtijdig doorgeven 

om teleurstelling te voorkomen!

  
Slagerij Stevensbloem/Van der Plas

Stevensbloem 191, 2331 JC Leiden, telefoon 071 - 5427317
info@slagerijstevensbloem.nl, www.slagerijstevensbloem.nl

      facebook.com/slagerijstevensbloem

Naam:

Adres:    

Telefoon:   Afhaaldatum 24 december 

Bestelnummer:    Aangenomen door:

Uw gegevens:
Wensen/opmerkingen

Lekker
voor de

kerst
Specialiteiten van De Zaak vol Smaak

(bestellijst uiterlijk donderdag 20 december inleveren) 



Tijdens het kerstdiner zet u natuurlijk iets bijzonders op tafel. Wij 
hebben voor de feestdagen tal van heerlijke specialiteiten waarmee u 
uw gasten aan tafel zult verrassen. Voor het voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht.  Een compleet assortiment ambachtelijke specialiteiten 
voor elke smaak. Natuurlijk geven wij u graag het beste advies voor de 
lekkerste bereiding. 

Vleesspecialiteiten

De feestdagen lenen zich uitstekend voor een exclusief 
stuk vlees. Echte specialiteiten waarmee u voor de dag 
kunt komen. Wij hebben volop specialiteiten in huis en wij 
kunnen u adviseren op welke wijze u dit het beste kunt 
bereiden. Vraag ons naar de smakelijke mogelijkheden.

Gourmet en fondue

Alles voor de lekkerste feestdagen

Fondue, steengrill of gourmet is niet alleen lekker en 
gezellig... u hoeft er veel minder lang voor in de keuken te 
staan en u kunt zelf gezellig meetafelen. Wij hebben een 
compleet assortiment waaruit u kunt samenstellen wat u 
wenst. Laat u verrassen door onze ruime keuze en stel de 
ingrediënten samen die u lekker vindt.

Slagers-rollades

De vertrouwde slagers-rollade is natuurlijk dé klassieker 
tijdens de kerst. Succes verzekerd en altijd lekker, zeker 
omdat wij ze nog ambachtelijk maken. Wij hebben diverse 
smaken en soorten zodat u ook voor de komende feest-
dagen een goed stuk vlees op tafel zet waarvan uw gasten 
zullen smullen.

Saladeschotels

Lekker en gemakkelijk, onze salade- en hapjesschotels. 
Wij maken ze zelf met uitsluitend de lekkerste verse 
ingrediënten en met topproducten. Ambachtelijk lekker 
dus. Wij hebben diverse smaken en soorten en wij kunnen 
de schotels leveren inclusief de bijproducten zoals u dat 
wenst. Totaal ideaal!

Onze kerstspecial

Rib Rack
Supermalse karbonaderack, 
geglaceerd met een heerlijke 
kaneel-veenbesmix. 
Erg lekker en een
 feest op tafel.

Vleeswaren & toastjes

Onze vleeswaren worden ambachtelijk bereidt en dat 
proeft u. Ook tijdens het kerstontbijt. Wij hebben een 
ruim assortiment in huis. Zoals onze heerlijke grillham en 
onze speciale kerstrollade.  Met onze toastsalades heeft u 
altijd iets lekkers in huis. Wij hebben vele smaken in huis 
die we zelf maken.

De ambachtelijkste specialiteiten...

In onze winkel hebben wij natuurlijk alle ingrediënten waarmee u de 
lekkerste recepten kunt maken. Maar wij hebben ook diverse gerechten 
die u alleen even hoeft op te warmen. Lekker snel klaar dus! Heeft u 
speciale wensen? Wij helpen u graag bij uw kerstdiner. Bestel tijdig om 
teleurstelling te voorkomen. 

Aandacht voor lekker!

Onze vleeswaren worden 
ambachtelijk bereid en 
dat proeft u. Ook tijdens 
het kerstontbijt. Wij hebben 
een ruim assortiment in 
huis. Bijvoorbeeld onze 
heerlijke grillham en onze 
speciale kerstrollade.  
Maar ook diverse 
buitenlandse vleeswaren 
en worstsoorten.

Vleeswaren

15.00
Per kilo


