Bestellijst kerstspecialiteiten 2019

www.slagerij-geisen.nl

045-4051352

slagerijgeisen@kpnmail.nl
stks Gewicht
Voorgerechten:
Carpaccio Ossenhaas
Carpaccio kalfsfricandeau
Ragout hoorntje
Saucijzenbroodje
Tomatensoep
Kippensoep
Erwtensoep
Quiche mini taartje **
Quiche taartje **
Quiche groot **
** keuze: zalm /spinazie/kruidenkaas
** keuze: zoete ui/brie/pancetta
** keuze: groente/spekjes
Voor de soep:
Platrib
Hoogrib
Schenkel
soepballetjes
Rundvlees:
Rundergehakt
Runderpoulet
Biefstuk v/d haas
Kogelbiefstuk
Entrecote
Rosbief
Varkensvlees:
Gemengd gehakt
Varkenspoulet
Varkenshaas
Varkensfilet stuk/ lapjes/rollade
Fricandeau
Gevulde kerstrollades:
Gevulde rollade di nocci
Gevulde rollade cranberrie
Kip/Kalkoen:
Kipfilet
Kalkoenfilet
Kalkoen heel 3-5 kilo kg
Kalfsvlees:
Kalfsoester
Kalfsschnitzel
Kalfspoulet
Kalfsgehakt
Wild van onze wild leverancier:
Herten biefstuk geportioneerd 130-180 gr
Ree biefstuk geportioneerd 130-180 gr
Konijnenbouten vers

80 gr.
80 gr.

stks

Gewicht

Kant en klaar voor uw kerstdiner
Aardappelgratin
Lasagne
Gekruide krieltjes groente/spekjes
Witlofschotel aardappel/witlof/ham
Varkenshaas in saus ***
Herbschinklapjes in saus ***
***Saus keuze:
kastanje champignonsaus/peperroomsaus
Konijnenbouten op limburgse wijze
Zuurvlees
Kip stroganoff
Kippenragout
Kippilaf
Balletjes in tomatensaus
Kerst vleeswaren/pate/salades:
Uw kerstvleeswaren worden bij het afhalen van uw
bestelling vers voor u gesneden.

Bij onze vers vleesleverancier kunnen wij
lamsvlees bestellen voor de kerst.
Dit kunt u in overleg bij ons bestellen
t/m 14 december.

Carpaccio:
# ossenhaas
#Gruyere kaas
#Tomaat/komkommer
salsa
# Balsamico crème
# granaatappel
# veldsla

Kerstbestellingen uiterlijk inleveren 14 december en wij kunnen met al uw wensen rekening houden

Hapjesplanken:

Gourmet/Steengrill/Fondue:
Gourmet / Steengril/wok 250 gr.
Gourmet / Steengril/wok 300 gr.
Gourmet / Steengril/wok 350 gr.
Vegetarisch gourmet/wok 250 gr.

Hapjesplank carpaccio

€ 4,75 p.p.

Hapjesplank kerstmis

€ 6,50 p.p.

Hapjesplank deluxe

€ 10,00 p.p.

€ 7,00 p.p.
€ 8,00 p.p.
€ 9,00 p.p.
€ 7,00 p.p.

Kerst eieren gekookt

Aanvulling op de bestellijst

Naam:

t

Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Afhalen:

Afhalen maandag 23 december 10.00-18.00 uur
Afhalen dinsdag 24 december 10.00-15.00 uur

Openingstijden feestdagen:
Maandag 23 december van 8.30 uur tot 18.00 uur
Dinsdag 24 december van 8.30 uur tot 15.00 uur
Zaterdag 27 december van 8.30 uur tot 15.00 uur
Dinsdag 31 december van 8.30 tot 15.00 uur

Wij zijn gesloten van woensdag 1 januari tot en met maandag 6 januari 2020

