
Mals sappig hammetje, kant-en-klaar.
Alleen nog even opwarmen.

-        tomatensoep
        groentesoep
        bospaddenstoelensoep
        kippensoep

- Luxe huzarensalade opgemaakt 
 met 6 soorten vlees, gevulde eieren 
 + garnering
- 2 verse rauwkost salades
- Beenham in honing/mosterdsaus
- Kipsaté in satésaus
- Runderstoofpotje
- Varkenshaas in champignonroomsaus
- Gekookte rijst
- Gebakken krieltjes
- Groentemix
- Sperziebonen met uitgebakken spekjes
- Stokbrood
- Kruidenboter
- Kerstcoupe mousse als nagerecht

100 gram p.p.

Vers van de Grill
Gebraden Bourgondische 
Beenham met honing/- 
mosterdsaus

U kunt deze lijst inleveren t/m maandag 19december. 
U kunt uw bestelling ophalen op zaterdag 24 december tussen 16:00 en 18:00 uur of op 

zondag 25 december (1e kerstdag) tussen 10:00 en 12:00 uur.

1.89

Kalfs vitello tonato met 
kappertjes en tonijnsaus

7.95
Per persoon aantal

Rundercarpaccio met groene pesto, 
pijnboompitjes en parmezaanse 
kaas

5.95
Per persoon

aantal

Rundercarpaccio met 
truffelmayonaise, pijnboompitjes 
en parmezaanse kaas

5.95
Per persoon

aantal

Rundercarpaccio met oude kaas 
spread, pijnboompitjes 
en parmezaanse kaas

5.95
Per persoon

aantal

Rundercarpaccio naturel

3.95
Per persoon

aantal

Koud / Warm buffet
Salades
Huzarensalade vlees, 
opgemaakt met 
gevulde eieren, ham met 
asperge, grillworst, gebr. 

kipfilet, satéballetjes, mini kipspiesjes, gebr. 
fricandeau, Indische balletjes, Bali kipspiesjes, 
garnituur en stokbrood en kruidenboter.

11.95
Per persoon

aantal
Huzarensalade vis, opgemaakt met 
garnalen, makreel, sprotfilet, krab, zalm, 
haring, forel, kreeftgarnalen, garnituur, 
stokbrood en kruidenboter.

19.95
Per persoon

personen

27.95
Compleet per persoon

personen

3.95
630 ml voor

stuksgram

Makkelijk op te warmen  
in de magnetron, oven of pan

Ossenstaartsoep

4.95
630 ml voor

stuks

Maak 
uw keuze

Maak 
uw keuze

Tomatensoep met balletjes

Groentesoep met balletjes + rundvlees

Mosterdsoep met gerookte spekblokjes

Bospaddenstoelensoep
Kippensoep
Goulashsoep

Heerlijke Soepen

Smakelijke feestdagen!

Kant-en-klaar, alleen nog even 
opwarmen.

Hazenpeper

2.95
100 gram

gram



Slagerij Bart van de Ven
Akkerstraat 3, 5251 EA Vlijmen, Telefoon 073 - 511 23 35
info@slagerijvandevenvlijmen.nl , www.slagerijvandevenvlijmen.nl

Kalfsbiefstuk, haasbiefstuk, 
lamsbiefstuk, kalkoenfilet, 
varkenshaas, kipfilet.

Een compleet verzorgd 
gourmetpakket, bestaande uit:

Vlees
biefstukjes, varkenshaas, kipfilet, minivinkjes, 
gemarineerde speklapjes, shoarmareepjes en mini 
hamburgers.

Bakgroenten
Paprikablokjes, krieltjes, champignons, uienringen, 
roerbakmix, prei en courgette.

Bakgroenten
Paprikablokjes, krieltjes, champignons, uienringen, 
roerbakmix, prei en courgette.

Salades
3 verse rauwkostsalades, huzarensalade en 
aardappelsalade.

Salades
3 verse rauwkostsalades, huzarensalade en 
aardappelsalade.

Sausjes
Knoflooksaus, cocktailsaus en zigeunersaus.

Sausjes
Knoflooksaus, cocktailsaus en zigeunersaus.

Overige
Stokbrood en kruidenboter.

Overige
Stokbrood en kruidenboter.

17.90

9.95

Compleet per persoon

Compleet per persoon

Met o.a.: hertenbiefstuk,
haasbiefstuk en wild zwijnbiefstuk.

Wild-gourmet

29.50
schaal a 500 gr.

aantal

Tilapia, zalmfilet, scampi's, 
panga, Hollandse kabeljauwfilet.

Vis-gourmet

27.50
schaal a 500 gr.

aantal

aantal

aantal

Gourmet
Fondue
Bakplaatschotel

10.95
250 gram p.p.

aantal

13.15
300 gram p.p.

aantal

Maak 
uw keuze

250 gram p.p.

300 gram p.p.

aantal

aantal

7.95

9.55

Schotels
Gourmet             Fondue
Bakplaatschotel

Maak 
uw keuze

Bestellijst uiterlijk inleveren op maandag 19 december
Ingevuld door:
Naam

Adres

Woonplaats

Telefoon

Afhaaldatum
Zaterdag 24 december 
Ophalen tussen 16:00 en 18:00 uur Oud&Nieuwjaarsbestellingen

Zaterdag 31 december 
Ophalen tussen 09:00 en 16:00

Zondag 25 december (1e kerstdag) 
Ophalen tussen 10:00 en 12:00 uur

Gourmetmenu zonder zorgen

Gourmet garnituur

Vlees
biefstukjes, varkenshaas, kipfilet, minivinkjes, 
gemarineerde speklapjes, shoarmareepjes en 
mini hamburgers.

Luxe schotel

Pompoen-, bloemkool-, seizoen-, kaas-, 
spinazie en bietenburger.

Vega-gourmet

8.95
250 gram p.p..

aantal


