Feestdageninspiratie
Kerst 2021 wordt opnieuw een bijzondere kerst met
veel aanpassingen en regels in verband met de coronapandemie. Om de voorbereidingen en kerstinkopen goed
te laten verlopen hebben wij een aantal adviezen voor je
in een speciale nieuwsbrief op een rijtje gezet. Je vindt
deze o.a. op onze website. Ook dit jaar zullen we ons tot
het uiterste inspannen. Zodat je samen met je dierbaren
kan genieten van onze smakelijke ambachtelijke
specialiteiten. Een kleine selectie van al het lekkers vind je
hieronder. Suggesties ter inspiratie voor feestelijk tafelen.

Grote stukken vlees zijn weer populair om in de oven of op de barbecue klaar
te maken. Denkt u eens aan een heerlijke Côte de boeuff, een picanha met
een vetrandje, gevulde rollade, Iberico-racks of een lekkere kalfsentrecote.

Rundvlees specialiteiten
Ossenhaas / bavette / côte de boeuf
Carpacciorollade met pijnboompitten en Parmezaanse kaas
met zongedroogde tomaat-mix
Runderrollade gevuld met varkenshaas lekker gekruid
Onze aanbeveling
Beef Wellington, per stuk € 135,1,5 kg ossenhaas in bladerdeeg met rauwe ham, champignons
en truffel

Varkensvlees specialiteiten

VLEESSCHOTELS
Gourmetten staat nog altijd in de top 5 met kerst!
Bij ons kunt u kiezen uit verschillende royale schotels
waarbij we de kinderen en wildliefhebbers niet vergeten.

Gourmet standaard – ook als steengrillschotel
Kogelbiefstuk, varkensbiefstuk, kipfilet, hamburger,
slavink, mini verse worst,
shoarma, mini-kipsaté
275 gram p.p. à € 9.50

Gourmet speciaal – ook als steengrillschotel
Kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet,
mini cordonbleu, hamburger,
kalkoenbiefstuk, kalfsbiefstuk
275 gram p.p. à € 10,00

Varkenshaas / Iberico kotelet of filet
Varkensfiletrollades en gevulde rollades
Ovenschaaltjes met varkenshaasmedaillons en
verschillende garneringen
Magere gepekelde hammetjes rauw of gegaard
Onze aanbeveling
Gevulde rollade met serranoham, gedroogde
tomaat en snippers manchego (kaas)
per 500 gram € 10,95

Kalfsvlees specialiteiten
Kalfs ossobucco
Kalfsrollade (mager)
Kalfsribeye
Onze aanbeveling
Gebraden kalfsfricandeau
gesneden voor vitello tonnato		

100 gram € 4,50

Gourmet puur (zonder varkensvlees)
Kogelbiefstuk, gekruide biefstukreepjes,
hamburger, kipfilet, kalkoenbiefstuk,
kipsaté, kalfsbiefstuk
275 gram p.p. à € 11,00

Kindergourmet
Kipfilet, mini cordonbleu, hamburger,
slavink, mini verse worst
175 gram p.p. à € 4,75

Wildtrio voor gourmet en steengrill
Wildzwijnfilet, haasfilet,
hertenbiefstuk

150 gram pp. à € 9,95

Fondue
Kogelbiefstuk, varkensbiefstuk,
kipfilet, gehaktballetjes, slavinkjes

Lamsvlees specialiteiten
Lamsracks naturel of gemarineerd
Lamsbout aan het stuk, met of zonder been die u
makkelijk in een braadzak in de oven kunt bereiden
Onze aanbeveling
Gevulde Lamsrollade met lamsgehakt
en Provençaalse kruiden 			
per kilo € 25,Onze zelfgemaakte kant en klaar maaltijden zijn eenvoudig
op te warmen en daardoor makkelijk te serveren, zoals hazenpeper
en konijnenboutjes in een lekkere jachtsaus, divers ovenschotels
voor 5 á 6 personen
Onze aanbeveling
Amerikaanse beenham in whisky gerijpt vanaf 750 gram € 18,75

240 gram p.p. à € 7,95
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UITERSTE BESTELDATA: KERST ZATERDAG 18 DECEMBER
OUD EN NIEUW DINSDAG 28 DECEMBER
Onze standaard producten en verse vleeswaren kunt u tot het
laatste moment in de winkel kopen en hoeft u niet te bestellen!

1E EN 2E KERSTDAG ZIJN WE GESLOTEN

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

