SPELREGELS KERST 2020
Ondanks alle commotie rondom het Coronavirus streven we toch naar een mooie en vooral gezellige
periode, Kerst! Wij hopen uiteraard dat u met uw familie en vrienden de feestdagen door mag
brengen –en dat wij u mogen voorzien van lekker vlees.
Om de drukte te kunnen spreiden en extreem lange wachttijden te voorkomen, gaan we dit jaar een
pick-up point beginnen op het bedrijventerrein bij onze werkplaats die normaal voor onze horeca
gebruikt wordt. Als winkel hebben wij besloten om uit voorzorg rekening te houden met de huidige
maatregelen en hebben daarom de volgende ‘spelregels’ opgesteld;

• Gelieve uw bestelling zoveel mogelijk te plaatsen via onze website, www.dejongenvader.nl.
U kunt dit eventueel samen met een medewerker in de winkel doen of thuis achter uw computer.
•

•

Bij het plaatsen van uw bestelling, online of in de winkel, kunt u aangeven op welke locatie u de
bestelling wilt ophalen. Houdt u er rekening mee dat u geen losse producten (zoals vleeswaren
en salades) kunt kopen indien u gekozen heeft voor de locatie op het bedrijven terrein.

Er zal een speciale drive in pick-up point komen op het bedrijventerrein, Simon Stevinstraat 17 Strijen.
U kunt in de auto blijven zitten en uw nummer en naam doorgeven. Op deze manier voorkomen wij drukte
en dus problemen met het houden van de geadviseerde 1,5 meter afstand.
•

Bestel op tijd om niet mis te grijpen!

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
7.00-14.00 uur

EEN ZALIG KERSTFEEST MET DRY AGED BEEF VAN

FEESTDAGEN
ASSORTIMENT

VOORGERECHTEN

BORRELPLANK

Carpaccio 80 gr
gesneden kogelbiefstuk
PRIVATE LABEL

Lekker voor op de borrelplank denk
dan eens aan het volgende:

Vitello 80 gr
gesneden kalfsmuis
Gerookte rib-eye 80 gr
gesneden, 12 uur lang
koud gerookt
PRIVATE LABEL

GOURMET & GRILL LUXE
7,75 P.P.
Kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet,
beefburger, kip-pesto speck, smulhaas,
gek op wiel, merguez

Serano ham, iberico ham, rookvlees, gebraden kip,
vleugels, langzaam gegaard buikspek, borrelballetjes,
stukjes spare ribs, filet american
of laat u adviseren in de winkel

ROLLADES
Runderrose, runderstoof, runder bavet angus,
rundergevuld, varkensfilet, varkensprocereur,
varkensspek, varken gevuld, kalfsrose, kalfstoof,
kalf gevuld, kipdij, kipfilet

Kogelbiefstuk, varkenshaas,
kipfilet, gekruide runderballetjes,
mini vinkjes, saté balletjes,
kalfsoester

OPGEMAAKTE SALADES
5,25 P.P.
Rundvlees/huzaar, zalm, aardappel
Salades worden op gemaakt met
diverse vleeswaren, fruit ect.
Luxe opgemaakte salades
met gevulde eieren, dadels, ect.

Onze runderen selecteren we met de hand uit het
Limousin ras; in de Franse keuken gezien als één
van de allerbeste rassen. Wij geven om onze

VULLINGEN
Kruidenkaas zontomaatjes en
verse kruiden en marinade naar keuze
Notenpasta om wikkeld met pancetta en
marinade en marinade naar keuze

FONDUE
7,75 P.P.

ZORG VAN STAL TOT BORD

WILD
LET OP! RESERVEER OPTIJD
LAATSTE DAG 21 DECEMBER
Hert, ree, wildzwijn, kalkoen

SPECIAAL VLEES
PRIVATE LABEL
Cote de boeuf dry aged, tomahawk dry aged,
ossenhaas, stuk entrecote

MIJN SLAGERSDROOM
Onze rijke familiehistorie van kwaliteitsslagers
gaat helemaal terug tot 1775. De liefde voor vee en
smakelijk vlees is zo van generatie op generatie
overgedragen. Als piepjonge slagerszoon droomde
ik al van een boerderij met eigen koeien voor het
allerbeste vlees en nu is het zo ver. We hebben
ons eigen private label opgericht. Deze runderen
worden in alle rust grootgebracht en volgens de
tradities van mijn voorouders verzorgd op onze
eigen boerderijen in Twente. De dieren worden
door mij persoonlijk geselecteerd.
Ons nieuwe merk is een kwaliteitslabel met alleen
het allerbeste vlees voor de tophoreca.
Superieure klasse die je proeft en waar we als
slagersfamilie trots op zijn.

ANGUS
Bavette, house steak, cote de boeuf dry aged,
tomahawk dry aged, ossenhaas,
rib-eye, entrecote

Na het verblijf op de boerderij gaan de dieren naar
onze eigen kleinschalige slachterij en uitsnijderij in
Oldenzaal. Ervaren vakmensen zorgen daar voor
een respectvol en hygiënisch verloop van het
slachten en uitsnijden. Met de hele keten in eigen
hand kunnen we je nu garanderen dat het rund van
stal tot bord met zorg en respect is behandeld.

DE GARANTIES VAN PRIVATE LABEL

8,95 P.P
Losse rauwkost salade
Eitje preitje, spitskool, 4 seizoenen, frisse kip

dieren, we behandelen ze met respect en zorgen
goed voor ze. Zo worden de kalveren zo als het
hoort groot gebracht door de moeder koe. In de
ruime open stallen zijn kleine groepen runderen
samen zodat er een goede onderlinge harmonie
ontstaat. Dat geeft de dieren rust. Zomers lopen de
koeien met hun kalveren in de kruidige graslanden
van Twente, een prachtig gezicht. Tijdens het
binnenseizoen liggen ze tevreden in hun dikke
pak stro. Onze mester verzorgt voor elk dier zijn
eigen mix van natuurlijke en gevarieerde voeding
van granen, gras en lijnzaad.

WAGYU
A5 rib-eye, A5 entrecote

100%
LIMOUSIN

EIGEN
BOEDERIJEN

ECO

100 GR - 1,32
SUPERIEURE
SMAAK

VERANTWOORD
GEPRODUCEERD

GRAAN, GRAS
LIJNZAAD

•
•
•
•
•
•

Respect voor het dier
‘s Zomers de koeien in de wei
‘s Winters in open ruime stallen op dik stro
Kalfjes zogen bij de moederkoe
Kleinschalig slachthuis
Geselecteerd op kwaliteit niet kwantiteit

