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Gourmette/Fondue 
 
___ pers 

Gourmet Deluxe 350 gr p.p (Gemarineerde biefstuk, varkensbiefstuk, gemarineerde 
kipfilet, kipshaslickjes, minihamburgurs, shoarma) 

___ pers Gourmet 300 gr p.p (biefstuk, varkensbiefstuk, kipfilet, minihamburgurs, shoarma) 
___ pers Fondue 300 gr p.p (Biefstuk, varkensbiefstuk, kipfilet, slavinkjes, minihamburgers) 
___ pers Steengrillschotel 300 gr p.p 
 
Rundvlees Rollade 
___ gram Biefstuk ___ gram Filetrollade 
___ gram Kogelbiefstuk ___ gram Schouderfiletrollade 
___ gram Haasbiefstuk ___ gram Runderrollade 
___ gram Entrecote ___ gram Kiprollade 
___ gram Rosbief ___ gram Kalfsrollade 
___ gram T-bonesteaks (± 400 gr) ___ gram Halfomhalfrollade 
___ gram Ossenstaart ___ gram Feestrollade 
 
Kalfs Varken 
___ gram Kalfsoester ___ gram Fricandeau 
___ gram Kalfsschnitzels ___ gram Varkenshaasjes 
___ gram Kalfsfricandeau ___ gram Varkenshaasmedaillons 
___ gram Kalfslapjes ___ gram Varkensschnitzels 
___ gram Gegrilde Kalfsrollade ___ gram Haas op Stok 
 
Wild Kalkoen/Kip* 
___ stuk Heel Konijn ___ stuk Hele kalkoen 
___ stuk Konijnenpoten ___ stuk Kalkoenpoten 
___ stuk Hele haas ___ gram Kalkoenfilet 
___ stuk Hazenachterbout ___ stuk Biologische hele kip 
___ stuk Hele eend ___ stuk Biologische kippenpoten 
___ stuk Eendenborstfilet ___ gram Biologische kipfilet 
___ gram Reeënbiefstuk ___ stuk Portie 3 stokjes kipsaté 
___ gram Hertenbiefstuk ___ stuk Kippenpoten 
___ stuk Zwijnenkotelet ___ gram Kipfilet 
___ stuk Iberico Kotelet ___ gram Kiprollade 
*Al onze kipproducten zijn Tante Door: antibioticavrij, geen groeibevorderaars, kleinschalige opgroei, ruime stallen en een 
natuurlijk dag en nachtritme. Niet alleen met kerst maar het hele jaar door! Voor meer info en live webcam beelden van de 
stallen kunt u kijken op onze website. 
 
Lams 
___ gram Lamsbout ___ gram Lamshaasje 
___ gram French Racks ___ gram Lamsfilet 
 
 
 



 
 
Soepen (verpakt per liter) Voorgerechten 
___ stuk Ossenstaartsoep ___ gram Rookvleesrolletjes 
___ stuk Champignonsoep ___ gram Carpaccio 
___ stuk Uiensoep ___ gram Carpaccio met mozzarella 
___ stuk Kippensoep  

___ gram 
Carpaccio met mozzarella, 
pijnboompitjes en dressing ___ stuk Groentesoep 

 
Salades voor toast 
___ gram Zalmsalade ___ gram Sellerysalade 
___ gram Krabsalade ___ gram Sellerykruidensalade 
___ gram Huisgemaakte kaassalade ___ gram Filetamericain 
___ gram Kipsatesalade ___ gram Huisgemaakte ei-baconsalade 
___ gram Kipkerrysalade ___ gram Surinaamse eiersalade 
___ gram Pikante kipsalade ___ gram Eibieslooksalade 
___ gram Huzarensalade ___ gram Beenhamsalade 
 
Salades 
 
___ pers 

Huzarensalade(rundvlees) 250 gr p.p. opgemaakt (ham met asperge/snijworst met 
augurk/opgerolde kipfilet/rookvlees met ei/plus diverse garnituur) 

 
___ pers 

Russische eiersalade 250 gr p.p. opgemaakt (diverse gedecoreerde eieren/plus diverse 
garnituur) 

___ pers Zalmsalade 250 gr p.p. opgemaakt (paling/makreel/garnaal/zalm/plus diverse garnituur) 
 
Sauzen 
___ gram Knoflooksaus 
___ gram Huisgemaakte satésaus 
___ gram Zigeunersaus 
 
 
 
Indien u zelf nog wensen heeft verzoeken wij u die hier in te vullen 
 Naam:  

Adres:  
Tel nr:  

- Voorkom teleurstellingen, bestel voor 21 dec 
- Controleer bij afhalen uw eventuele vleeswaren en diepvriesproducten 
 
 
 
Ophalen (  ) vr 22 december 
 (  ) za 23 december 
 (  ) anders: 
* Vleeswaren & diepvriesproducten (zoals soep) worden bij afhalen klaargemaakt 
 
 
 
* Dit formulier is ook te downloaden op www.slagervannugteren.nl 
Kwaliteitsslagerij van Nugteren 
Reeweg Oost 45 
3312 CK Dordrecht 
078-6134395 
www.slagervannugteren.nl 
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