SPECIALITEITEN

Door de jaren heen hebben wij ons
gespecialiseerd in het maken van
specifieke gerechten. Onze top 5:
1. Rollade
Gevuld naar uw wens!
2. Bourgondische rib
Een in rode wijn gepekelde varkensrib met
kruidnagels en bruine suiker.

GOURMET, FONDUE,
CHINEES FONDUE Prijzen per pers.

• Gourmetschotel standaard

€ 7.50

• Gourmetschotel de Luxe

€ 8.50

Biefstuk, varkenshaas, kipfilet, runderburger,
saucijsjes, slavinkjes, shoarma, knoflookboter

Lamskotelet, kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet,
slavinkjes, Boeuf Stroganoff, knoflookboter

• Gourmet Puur

€ 9.50

• Fondueschotel

€ 8.50

• Chinese fondue

€ 10,00

Lamskotelet, kogelbiefstuk, kipfilet, runderburger,
Boeuf Stroganoff, mini kipsaté, kalfsoester,
knoflookboter

Biefstuk, varkenshaas, kipfilet, slavinkjes,
fondueballetjes, knoflookboter

Biefstuk, kipfilet, varkenshaas (superdun gesneden)

KALKOENEN

Originele Franse kalkoen. Wij leveren echte
scharrelkalkoenen uit Frankrijk! Deze kunnen
wij overigens ook voor u braden!
Verkrijgbaar gevuld of ongevuld. Onze vulling
bestaat uit kalfsgehakt met studentenhaver.

3. Beef Wellington
Ossenhaas in bladerdeeg.
4. Beenhammetjes/ Virginiaham
Ham met korst van bruine suiker, honing,
kruidnagels en ananas, of naturel.
5. K
 alkoen
Gevuld of ongevuld/uitgebeend!

BEENHAMMEN

Ons worstmakersteam Fred en Frans
produceren jaarlijks een aanbod van
verschillende soorten
hammetjes. Supermakkelijk te maken,
iedereen kan deze hammen klaarmaken.
Alleen even opwarmen in het warme water!
Optioneel zelf bruine suiker erover doen en
even in de oven. Heerlijk met honing/whisky/
mosterdsaus!
De varianten zijn:
• Spierstuk hammetje
• Speenvarken hammetje
• Gammon ham (Salted NOT smoked)
Uiterste besteldatum zaterdag 21 december
Voor kalkoen uiterlijk 20 december zodat we kunnen
garanderen dat we kunnen leveren.
Besteld u via de webshop?
Dan krijgt u een gratis bakje saus naar keuze
bij uw gourmet bestelling!

Groeneveld, keurslager
door Henk & Elbert
Luifelbaan 26, Wassenaar
info@groeneveld.keurslager.nl
www.groeneveld.keurslager.nl

Groeneveld, keurslager

HOOFDGERECHTEN

Geen tijd om zelf een compleet menu samen te
stellen? Wij adviseren u graag!

VERRASSEND LEKKER

Fijne vleeswaren uit eigen productie
Met kerst (én ook het hele jaar rond) zorgen
Fred, Frans en Henk voor de lekkerste
vleeswaren uit eigen productie o.a:
• Gegrilde beenham
• Rookvlees
• Gebraden rosbief
• Gebraden fricandeau
• Kalfsrollade (ook geschikt voor Vitello)
• Kalfsfricandeau
• Huispaté met pistachenoten
• Roompaté
• Filet Americain
• Filet du Chef
• Filet Carpaccio
• Amerikaans spek-, bacon- en ontbijtspek. En
chipolata’s voor uw kerstontbijt!
• Pekelvlees
Buitenlandse vleeswarenspecialiteiten
Wij zijn altijd op zoek naar een product wat
onderscheidend is:
• Parmaham met kroon
• Serranoham uit Trevelèz (eigen import)
• Chorizo en lomo uit Trevelèz (eigen import)
• Pata Negra uit Trevelèz (eigen import)
• Bernardus ham van Livar
• Ardennerham
• Coburgerham
• Bündnerfleisch
• Bresaola
• Pancetta
• Rilette
• Hammoussetaart
• Diverse soorten salami’s waaronder
truffelsalami
• Feestsalade met diverse soorten vis
• Diverse soorten wildpaté’s met bijpassende
compotes (o.a. veenbessen en vijgen)

Voorgerecht
Vitello tonnato
Huisgesneden carpaccio met dressing
Ragoutbuideltje met kalfslvees

Per stuk
€ 2.95
€ 4.75
€ 2.50

Hartige taarten
18 cm doorsnede
Quiche Lorraine
€ 17.50
Broccoli/beenham quiche
€ 18.50
Met spruitjes en brie
€ 18.50
Zalm/groene asperge quiche
€ 18.50
Bijgerechten
Per 100 gram tenzij anders aangegeven
Aardappeltimbaaltje per stuk
Aardappelpuree met mosterd en kruiden
Pommes duchesse van zoete aardappel
Rode kool met appeltjes
Spruitjes met sjalot en bacon
Haricot verts rolletjes met spek per stuk
Beenham/witlof gratin
Stoofpeertjes per stuk
Appeltje in veenbessensaus per stuk

€ 1.60
€ 1.10
€ 1.10
€ 1.15
€ 1.10
€ 1.25
€ 1.35
€ 1.25
€ 2.95

Voor groente gaan we uit van 150/200 gram per persoon

Borrelplank
Informeer naar de mogelijkheden voor een
goed gevulde borrelplank!

per 100 gram

Blanquette de Veau
Een grove kalfsragout

€ 1.85

Boeuf Bourguignon
Gestoofd rundvlees in rode wijn

€ 1.85

Hazenpeper
€ 1.95
Hazensteakvlees gestoofd in rode wijn
Varkenshaas in grand Veneursaus € 1.80
Ook verkrijgbaar in champignonroomsaus
Lamsstoofschotel
€ 1.85
Lamsschouder gestoofd in een rozemarijn,
tijm saus
Hachee taartje
Met rode kool puree en hachee

SAUZEN UIT EIGEN KEUKEN
Normale portie aanbevolen
80 gram p.p. 100 gram v.a. € 1.45

• Bospaddenstoelensaus (rund, kalf, varken)
• Rode wijn/truffelsaus (rund, kalf)
• Honing/whisky/mosterdsaus (ham, kip, varken)
• Witteport/druivensaus (kalf)
• Bearnaisesaus (warm of koud toepasbaar) (rund)
• Honing/tijmsaus (lam, varken)
• Grand Veneursaus (varken, rund, kalf)
• Pepersaus (rund, varken)

GEBRADEN VLEES

Durft u het zelf niet aan uw vlees te braden
dan kunnen wij dit voor u verzorgen. We
braden het zodat u thuis alleen nog maar
het vlees hoeft te verwarmen of af te
braden. Vraag ons naar de mogelijkheden.

VEGA GERECHTEN
• Vegetarische quiche
• Vega Pie met linzen

Voor meer vega gerechten kunt u terecht bij
Groeneveld Natuurlijk

KERSTSOEPEN

per liter vanaf € 4.95

• Bospaddenstoelensoep
• Dubbel getrokken runderbouillon
• Oxtail clear (heldere ossenstaartsoep)
• Champignonsoep
• Tomatenroomsoep
• Runderbouillon
• Mosterdsoep
• Kervelroomsoep

SALADES

per persoon

• Huzarensalade
Een salade op basis van onze huisgemaakte
producten met varkensfricandeau ,huispaté, kipfilet,
beenham, Coburgerham, salami, gekookt ei

Prijs per persoon € 8.95
• Huzarensalade De Luxe
Gevuld eitje, gevuld tomaatje, rookvleesrolletje met
ei, meloen met rauwe ham, Vitello Tonato, rosbief,
kipfilet, huispaté, beenham

Prijs per persoon € 11.95
• Huzarensalade Populair
Huzarensalade Populair bestaat uit huzarensalade,
salami, fricandeau, beenham, kipfilet,

Prijs per salade € 15.00
• Italiaanse Salade
Boerensalade met Italiaanse twist, caprese spiesje
met honingtomaat, mozzarella en basilicum, olijf
spiesje met mozzarella, olijf en zontomaat, Italiaanse
salami, Parmaham, Coppa di Parma

Prijs per persoon € 11.95
•W
 aldorf Kipsalade
Deze salade bevat geen varkens of rundvlees
Sellerysalade met rozijnen, appel, walnoot en
kipfilet, zontomaatjes, bieslookpaté

Prijs per persoon € 10.95

KERSTROLLADES

Met de hand geknoopt
Varkens-, runder-, kalfs- en lamsrollades.
Vulling of geen vulling naar keuze:
• Optie 1: Pesto, gedroogde tomaat, mozzarella
en spinazie

• Optie 2: Pesto, Parmaham, spinazie, mozzarella

