FEESTDAGEN
ASSORTIMENT

CHARCUTERIE
PLANK

BORRELPAN

ROLLADES

€39.95

2 MATEN
5-7P €50 OF 8-10P €80

Inhoud:
60-80 stukjes spare ribs
- kipvleugels - 2 soorten borrelbal
- grilworst - kipsate

Runderrose - runderstoof - runder rollade
- Angus bavette - rundergevuld
- varkensfilet - varkensprocereur
- varkensspek - varkens gevuld - kalfsrose
- kalfsstoof - kalf gevuld - kipdij - kipfilet

Inhoud (voorbeeld 8-10P):
truffelsalami - ibericoham
- serranoham - painarden - 3 soorten fuet
- peppadew - blokjes oudekaas
- chorizo - olijven - pesto - dipstokjes
- carpaciotapanade - rookvlees
- langzaam gegaard buikspek - grilworst
Let op! alleen te bestellen in de winkel
niet via de webshop, beperkt aantal planken.

OPGEMAAKTE
SALADES
VANAF 4 PERSONEN
€6.95 P.P.
Inhoud: rundvlees/huzaar - zalm - aardappel
- rauwkost. Salades worden op gemaakt met
diverse vleeswaren, fruit etc.
Salades los advies gewicht is 150-200 gr p.p.

SPECIAAL VLEES
PRIVATE LABEL
Cote de boeuf dry aged - tomahawk dry aged
- ossenhaas - stuk entrecôte

ANGUS

Let op! alleen te bestellen in de winkel
niet via de webshop beperkt aantal pannen.

WILD & GEVOGELTE

GOURMET &
STEENGRILL LUXE
€8,95 P.P.
+/- 300 GR P.P.

FONDUE
€8,50 P.P.
+/- 300 GR P.P.

€12 PER KILO
Inhoud:
Kalkoen diverse gewichten

€
Houd er rekening mee dat uw kalkoen
1000 gram af kan wijken. Wij doen
uiteraard ons best, zo correct mogelijk
te leveren. Er zijn nog veel meer
mogelijkheden denk aan; hert - wildzijn
- eend - parelhoen etc.
Let op! Maximale besteldatum is 20 december.

VOORGERECHTEN
Carpaccio 80gr gesneden
kogelbiefstuk PRIVATE LABEL
Steak tartaar vlees
Advies 100 gr p.p.

GOURMET EXTRA PREMIUM
Let op! Beperkt mogelijk!
TE BESTELLEN VANAF 4 PERSONEN €15 P.P. +/- 300 GR P.P.
The Black ossenhaas - Miguel Vergara house steak - Wagyu burger
- kalfs oester - Iberico haas - polderlam lamsrack gemarineerd
- Gildehoen kipfilet - Miguel vergara flank reepjes gemarineerd
Losse bakjes extra bij uw gourmet is mogelijk.

6 MIGUEL VERGARA
BAVVETE €8

4 GEMARINEERDE
LAMSRACKS €9.95

6 KOGELBIEFSTUK €6.95

6 CHIPOLATAWORSTJES€3.20

6 MINI VINKJES €3.95

6 KIP FILET €3.50

Bavette - house steak
- cote de boeuf dry aged - tomahawk dry aged
- ossenhaas - rib-eye - entrecôte

Goed fijnsnijden.

6 VARKENSHAAS €5.50

6 KALFSOESTER €8.50

Vitello 80 gr p.p.

6 GEMARINEERDE SPEKLAP €3

6 OSSENHAAS €12.95

WAGYU

DIVERSE SOORTEN PATE
Room pate – cranberry pate
– bourgondische pate – diverse wild pate’s

6 KIP BACON PESTO €5.50

SHOARMA 200 GRAM €3.75

A5 rib-eye - A5 entrecôte

6 RUNDERHAMBURGERS €3

SPELREGELS KERST
BESTEL OP TIJD OM
TELEURSTELLING TE
VOORKOMEN
Wegens groot succes de afgelopen
jaren van het gebruik van ons
PICK UP POINT, zetten wij het
dit jaar weer voort.
U kunt dan in de auto blijven
zitten en hoeft alleen uw naam en
ordernummer door te geven.
Gelieve uw bestelling zoveel
mogelijk online te plaatsen,
dit kunt u doen via onze website
WWW.DEJONGENVADER.NL
KOMT U ER NIET UIT?
Contacteer ons gerust en wij
zullen u helpen/adviseren.
U kunt ons bereiken via
078 674 12 75
Vergeet niet uw naam en
ordernummer mee te nemen
als u uw bestelling komt halen.

HAALT IEMAND ANDERS
UW BESTELLING?
Geef dan uw naam en order
nummer aan diegene mee,
anders kunnen wij de
bestelling niet vinden.
SLAGERIJ DE JONG & VADER
Boompjesstraat 8, Strijen
EXTRA PRODUCTEN EN ONLINE
BESTELLINGEN
Naam en Nummer bij de hand
7.00 - 16.00 uur
PICK-UP POINT
Simon Stevinstraat 17, Strijen
ALLEEN ONLINE BESTELLINGEN
Naam en Nummer bij de hand
9.00 - 13.00 uur

