Feestdagen specialiteiten

Ovenklare vleesschotels

Rund

Wij hebben de vleessoorten mooi voor u

• Gebraden rosbief uit de oven
• Gegrilde ribeye
• Boeuf Bourguignon

uitgesneden, heerlijk gekruid en afgewerkt
met een groentebouquet.

Varken
• Procureur
• Varkensrack
• Beenhammetje
• Katenhaasje

Kalf
• Gegrilde kalfsribstuk
• Kalfssucade
• Gevulde kalfsoester

• Fantasiehaasje
• Portobraadslee
• Eendenbraadslee
• Varkenshaasbraadslee
• Lamsbraadslee

Lam
• Lamskroon
• Lamsrollade
• Lamsrack in braadslee

Kip
• Gevulde kipfilet
• Kip forno
• Toscaanse braadslee

• Parmarollade
• Varkenshaas panchetta
• Runderlende ROMA
• Varkensgebraad ORLOV
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Hoofdgerechten

Ham in hooikist

• Bourgondische rib

Dit is een houten kistje waarin wij hooi

• Gebraden eendenborstfilet
• Gewone beenham
• Gebraden rollades

Creatief tafelen
Gourmetten is gezellig samen aan tafel eten
terwijl u geen lange voorbereiding in de
keuken nodig heeft. Wij maken de schotels
op voor diverse aantal personen, zodat u ze
makkelijk kunt verdelen op tafel.

Voorgerechten

leggen met daarop de ham in een
braadzakje.
Dit kan dan in zijn geheel in de oven
worden geplaatst. Leuk om weg te

Smakelijke ideeën

geven met een flesje wijn en een

Bij de Keurslager kunt u altijd terecht

lekkere saus!

voor culinaire tips, inspiratie en service.
Bent u nog op zoek naar smakelijke
ideeën voor de feestdagen? Vraag er

• Carpaccio

Natuurlijk hebben wij ook nog vele

Kerstgourmet

• Vitello tonato

andere relatiepakketten e.d.

de lekkerste recepten.

8 soorten vlees, ± 300 gram

• Gerookte eendenborst

De Smulsteen:

Voor de gezellige uurtjes:

feestelijk, gezond, gemakkelijk,

Mooi en rijk gegarneerde saladeschotels

€ 7,25 p/pers.
• Wildgourmet (op bestelling)
• Steengrillschotel
• Fondueschotel
• Kindergourmetschotel
In onze rijk gevulde toonbank liggen ook nog

Nagerechten
• Klavers Kerst verrassingsbal

een aantal gourmetartikelen, zoals:
• Minispiesjes • Visspiesjes
• Engelenhaar • Gesneden eendenborst
• Shoarmareepjes
• Minipizza en cordonbleutjes
• Minihamburgertjes
En vergeet natuurlijk niet onze heerlijke:
• Sauzen • Salades
• Kruidenboter en tapenades

Wild en gevogelte
Ook dit jaar hebben wij weer diverse soorten
wild van Hollandse bodem in ons assortiment.
Mocht u dit jaar gaan voor lekker wild met de

genieten!
• Feestelijk: feestelijk op tafel, een

gerust naar of kijk op onze website voor

Bestellen kan tot 22 december

• Huzarensalade

€ 6,50 p.p.

goed alternatief voor gourmetten.

Kelly bronze kalkoen
Deze kalkoen van hoge kwaliteit is
bijzonder smakelijk en eenvoudig te
bereiden.
Een bereidingsadvies wordt bijgeleverd.

• Gezond: oven bereiding zonder extra
boter inclusief verse groenten.

• Zalmsalade

€ 7,50 p.p.

• Gemak: de steen is gevuld en ovenklaar, heeft een snelle bereidingswijze.

• Kipsalade

€ 7,50 p.p.

• Genieten: verse producten van topkwaliteit en een sfeervolle manier van
eten.

Wij verzorgen ook graag uw diverse
hapjesschotels, complete warme en
koude buffetten, de Smulplank en de
Tapasplank.

feestdagen, kom dan eens langs bij ons in de

Vraag naar onze folder of kijk op onze

winkel. Onze medewerkers adviseren u graag

website www.klaver.keurslager.nl

en u kunt meteen een bestellijst meenemen.

