Feestdageninspiratie
In deze periode weer keuze uit veel specialiteiten die uw feestdagen smakelijk, makkelijk én bijzonder maken.
Een kleine selectie hebben wij voor u op een rijtje gezet. Suggesties ter inspiratie voor feestelijk tafelen.
Wel vragen wij u om uw bestelling uiterlijk woensdag 20 december in onze winkel aan te leveren, zodat wij
met aandacht hiervoor kunnen zorgdragen.
Rundvlees specialiteiten
Carpaccio rollade, met pijnboompitten
en parmezaanse kaas
Cote de boeuff, dry aged beef met een fijne smaak
Beef wellington
Carpaccio misto, laagjes rosbief met spinazie blad
Milanese rosbief, met zongedroogde tomaat

Lamsvlees specialiteiten
De lamskroon, een waar spektakel op tafel,
gevuld met lamsgehakt bereid u in de oven
Lamsracks
Lamsbout gemarineerd in braadzak

Kalfsvlees specialiteiten
Osso bucco, mooi stoofvlees voor de fijnproevers
Vitello tonato, speciaal voor u mooi rosé gebraden
Kalfsfricandeau/-oesters/-schnitzels
Kalfskotelet

VLEESSCHOTELS
Gourmet standaard – ook als steengrillschotel
Kogelbiefstuk, varkensbiefstuk, kipfilet, hamburger, slavink,
mini verse worst, shoarma, mini-kipsaté
275 gram p.p. à € 8.50

Gourmet speciaal – ook als steengrillschotel
Kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, minicordonbleu,
hamburger, lamsfilet, kalfsbiefstuk
275 gram p.p. à € 9,50

Fondue
Kogelbiefstuk, varkensbiefstuk, kipfilet, gehaktballetjes, slavinkjes
240 gram p.p. à € 7,50

Kindergourmet
Kipfilet, minicordonbleu, hamburger, slavink, mini verse worst
175 gram p.p. à € 4,50

Varkensvlees specialiteiten

Wildtrio voor gourmet en steengrill

Iberico racks, mooi gemarmerd zodat u het zonder
boter fijn op smaak kunt bereiden
Onze handgeknoopte rollades.
Varkenshaas noelle, met parmaham en brie
Filet capresse, ovenschaaltje varkenshaas, mozzarella
en panchetta

Wildzwijnfilet, hertenbiefstuk, haasfilet
150 gram per portie à € 9,00

Overige Specialiteiten / kleine gerechten
Honing beenhammetje vanaf 750 gram
alleen even opwarmen
Bourgondische rib, in wijnpekel gerijpt met een
zoet laagje erop vanaf 500 gram
Carpaccio, flinterdun gesneden ossenhaas
Ambachtelijke soepen zoals ossenstaartsoep
Mini quiche, royaal gevuld
Hamtaart

Heerlijke (buffet-)maaltijden uit eigen keuken
Hazenpeper
Konijnenboutjes in jachtsaus
Runderjachtschotel
Italiaanse ovenschotel met zongedroogde tomaat en
rundgehakt

Maak het compleet
Bovengenoemde schotels kunt u ook
compleet maken met salade en kruidenboter

SALADE SCHOTELS
Alle schotels worden rijkelijk gegarneerd met
verse vleeswaren, fruit en zuurwaren.
Saladeschotels zijn vanaf 4 personen per soort te bestellen.
Huzarensalade - Rundvleessalade, rijkelijk gegarneerd

p.p.

€ 8,50

Kip kerrie salade - Pittige kipsalade, rijkelijk gegarneerd p.p.

€ 8,50

Waldorfsalade - Verse kipsalade met walnoten

€ 8,50

30/11/2017

p.p.

Zalmsalade royaal - Met garnering van garnalen,
mosselen, zalm en makreelfilet

p.p. € 12,50

Zalmsalade de luxe - Met garnering van zalm,
haring, paling en garnalen

UITERSTE BESTELDATA: KERST WOENSDAG 20 DECEMBER / OUD EN NIEUW DONDERDAG 28 DECEMBER
ZONDAG 24 DECEMBER GEOPEND IN ROTTERDAM EN
CAPELLE A/D IJSSEL VAN 9.30 – 16 UUR
ZONDAG 24 DECEMBER GESLOTEN IN NIEUWERKERK A/D IJSSEL
OUDEJAARSDAG ZIJN ALLE VESTIGINGEN GESLOTEN.

p.p. € 4,50

www.speciaalslager.nl
• Mia van Yperenplein 87 - 3065 JK Rotterdam - T (010) 202 38 55
• Centrumpassage 47 - 2903 HA Capelle a/d IJssel - T (010) 22 32 506
• Reigerhof 124 - 2914 KE Nieuwerkerk a/d IJssel - T (0180) 31 25 88

p.p. € 15,00

