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Namens ons gehele team 
wensen wij u fijne feestdagen 

en uiteraard een zéér 
smakelijk kerstdiner!



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




