Feestdageninspiratie
Pasen 2022 verwennen we u met onze smakelijke ambachtelijke specialiteiten. Wij werken met het beste vlees
en heerlijke ingrediënten. Daarmee zet u ambachtelijke kwaliteit op tafel en dat verschil proeft u!
Een kleine selectie van al het lekkers vindt u hieronder. Suggesties ter inspiratie voor feestelijk tafelen.
STOER BARBECUEVLEES

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

Gourmet standaard – ook als steengrillschotel
Kogelbiefstuk, varkensbiefstuk, kipfilet, hamburger,
slavink, mini verse worst,
shoarma, mini-kipsaté
275 gram p.p. à € 9.95

Grote stukken vlees zijn weer populair om in de oven of op de barbecue klaar
te maken. Als barbecuespecialist weten wij hoe u dat het beste kan doen.
• longhaas
• Cote de Boeuff dry aged
picanha
•
• dik buikspek
• bavette
• boeren kotelet
Onze aanbeveling

Pulled pork
Voor uw gemak zijn de stukken al gemarineerd.

Gourmet speciaal – ook als steengrillschotel
Kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet,
mini cordonbleu, hamburger,
lamsfilet, kalfsbiefstuk
275 gram p.p. à € 10,95

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

Fondue
Kogelbiefstuk, varkensbiefstuk,
kipfilet, gehaktballetjes, slavinkjes

240 gram p.p. à € 8,50

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

p.p. € 6,00

SALADE SCHOTELS
Onze salade-schotels zijn een ware traktatie, door de rijke
garnering van vleeswaren, fruit en zuurwaren.
Saladeschotels zijn vanaf 4 personen per soort te bestellen.

Rundvleessalade, rijkelijk gegarneerd

Onze aanbeveling

Heerlijke lamsburgers

100 gram € 1,50

BRUNCHSCHOTEL voor ongeveer 15-20 broodjes
met heerlijke vleeswaren uit eigen keuken
• filet Americain
• gegrilde kiprollade
• eisalade
• gegrilde beenham
• gebraden rosbief
• roompaté
per schotel € 17,50
• gebraden kalfsgehakt
BORRELTIP
per stuk € 8,95

HUISGEMAAKTE SPECIALITEITEN VOOR BRUNCH OF BORREL

p.p. € 10,95

Parijse Potpourri-salade
Ossenworst			
Hamtaart			

Waldorfsalade
Verse kipsalade met walnoten

• lamsbout met / zonder been
• lamsrollade
• lamskoteletten

p.p. € 10,95

Kip kerrie salade
Pittige kipsalade, rijkelijk gegarneerd

VERS HOLLANDS LAMSVLEES

Salamitrio 			

Huzarensalade

per kilo € 18,50

p.p. € 10,95

100 gram € 2,25
100 gram € 2,50
100 gram € 2,50

MAALTIJDEN UIT ONZE KEUKEN
Ons wisselend en ruim assortiment van maaltijden en ovenschotels
worden dagvers gemaakt in onze winkels.
Onze aanbeveling

Asperge-beenhamschotel

500 gram € 8,75

Om drukte en wachttijden op de zaterdag voor Pasen te voorkomen :

07/04/2022

vacumeren wij vanaf donderdag het verse vlees voor je;
haal je het best vrijdag of zaterdag de specialiteiten en
verse vleeswaren in huis;
bestel je tijdig gourmet-/fondue-schotels, brunchschotel, lamsvlees
of kalfsvlees. Onze standaardproducten en verse vleeswaren hoeft u
niet te bestellen.

BESTELLEN KAN TOT VRIJDAG 15 APRIL 12.00 UUR
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

