per stuk
• Vitello tonnato
€ 2.95
• Huisgesneden carpaccio met dressing € 3.95
• Ragout buideltje
€ 2.45

Hartige taarten

per 100 gram
8½, 11 en 18 cm doorsnede
• Quiche Lorraine
• Broccoli/beenham quiche
• Kastanjechampignon quiche
• Zalm/groene asperge quiche
• Vegetarische quiche

Zondag
ber
24 decem
open!

Hoofdgerechten

Voorgerechten

€ 1.75
€ 1.95
€ 1.95
€ 1.95
€ 1.75

Bijgerechten

per 100 gram, tenzij anders aangegeven
• Aardappeltimbaaltje per stuk
€ 1.50
• Aardappelpuree
€ 0.90
• Pommes duchesse
€ 0.95
• Knolselderijpuree
€ 1.00
• Gegrilde groente
€ 1.35
• Rode kool
€ 1.10
• Geglaceerde spruitjes
€ 1.10
• Haricot verts rolletjes/spek
€ 1.45
• Beenham/witlof gratin
€ 1.35
• Stoofpeertjes per stuk
€ 1.25
• Appeltje in veenbessensaus per stuk € 2.95
Voor groente gaan we uit van 150/200 gram
per persoon

Hapjes om op te warmen
Mini Kwekkeboom saucijzenbroodjes, mini
quiche met vlees of vis, mini quiche diverse
soorten worstdeeg (venkel, gekookte worst,
grilworst enz.)

per 100 gram
• Blanquette de Veau
€ 1.85
een grove kalfsragout
• Boeuf Bourguignon
€ 1.85
gestoofd rundvlees in rode wijn
• Hazenpeper
€ 1.95
hazensteakvlees gestoofd in rode wijn
• Varkenshaas
€ 1.75
in Grand veneursaus
• Varkenshaas
€ 1.75
in room/paddenstoelensaus
• Coq au Vin
€ 1.75
kip in rode wijn

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
• Wittewijn/druivensaus, kalf
• Bearnaisesaus (warm of koud toepasbaar)
rundvlees
• Rode portsaus, rund en kalf
• Honing/tijmsaus lam en varken
• Grand Veneursaus varken, rund, kalf
• Pepersaus, rund en varken
• Gorgonzolasaus, lam, kip, kalf, varken, rund

Kerstsoepen

per liter vanaf
€ 4.95
• Bospaddenstoelensoep
• Dubbel getrokken runderbouillon
• Kalfscrèmesoep met 3 soorten kaas
• Oxtail clear (heldere ossenstaartsoep)
• Champignonsoep
• Uiensoep
• Goulashsoep
• Tomatensoep
• Tomatenroomsoep
• Runderbouillon
• Mosterdsoep
• Kervelroomsoep
• Groentesoep
• Kippensoep

Gourmet, fondue,
chinees fondue
Salades
Huzarensalade
Een salade op basis van onze huisgemaakte
producten.
Varkensfricandeau, huispaté, kipfilet,
beenham, coburgerham, salami, gekookt ei
per persoon
€ 7.95

Gourmetschotel standaard
Biefstuk, varkenshaas, kipfilet, runderburger,
saucijsjes, slavinkjes, shoarma, knoflookboter
per persoon
€ 7.50
Gourmetschotel de Luxe
Lamskotelet, kogelbiefstuk, varkenshaas,
kipfilet, slavinkjes, Boeuf Stroganoff,
knoflookboter
per persoon
€ 8.50

Huzarensalade De Luxe
Gevuld eitje, gevuld tomaatje,
rookvleesrolletje met ei, meloen met rauwe
ham, vitello tonato, rosbief, kipfilet, huispaté,
beenham
per persoon
€ 9.95

Gourmet Puur
Lamskotelet, kogelbiefstuk, kipfilet,
runderburger, Boeuf Stroganoff, mini kipsaté,
kalfsoester, knoflookboter
per persoon
€ 9.50

Huzarensalade populair
Salami, fricandeau, beenham, kipfilet
per salade
€ 15.00

Fondueschotel
Biefstuk, varkenshaas, kipfilet, slavinkjes,
fondueballetjes, knoflookboter
per persoon
€ 8.50

Italiaanse Salade
Boerensalade met Italiaanse twist, caprese
spiesje met honingtomaat, mozzarella en
basilicum, olijfspiesje met mozzarella, olijf en
zontomaat, Italiaanse salami, Parmaham,
Coppa di Parma
per persoon
€ 11.95
Waldorf Kipsalade
Deze salade bevat geen varkens- of rundvlees
Sellerysalade met rozijnen, appel, walnoot en
kipfilet, kipfilet, kipfilet met zontomaatjes,
bieslookpaté, kip-kerriesalade
per persoon
€ 8.95

Gebraden vlees

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

Chinese fondue
Het is ook mogelijk Chinese fondue bij ons te
bestellen. Hierbij rekenen wij op 200 gram per
persoon. Er is keuze uit: biefstuk, kipfilet,
varkenshaas en ossenhaas

Uiterste besteldatum
Vrijdag 22 december
Voor kalkoen uiterlijk 21
december
zodat we kunnen gara
nderen dat we
kunnen leveren
Zondag 24 Decembe
r
sluiten wij om 17:00
uu

r

Volg ons ook op Facebook!

Juist in de drukke decembermaand
maken we meer tijd vrij om uitgebreid te
koken. Of het nu gaat om een lekkere
lunch, gourmet of verrassend diner bij de
keurslager vind je de lekkerste
ingrediënten om van iedere feestmaaltijd
een succes te maken.

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

Kalkoenen

Originele Franse kalkoen
Je ziet hem in bijna iedere Amerikaanse
kerstfilm wel terugkomen. Een grote kalkoen
op tafel. Wij leveren echte scharrelkalkoenen
uit Frankrijk! Deze kunnen wij overigens ook
voor u braden! Verkrijgbaar gevuld of
ongevuld.
Onze vullingen:
• Kalfsgehakt met studentenhaver
• Varkens-chipolata's
• Kalfs-chipolata’s

Beenhammen

De varianten zijn:
• Ham met been/zonder been
• Met zwoerd/zonder zwoerd
• Gerookt/ niet gerookt
• Gekookt/rauw

Rundvlees

Wij hebben een ruim
assortiment hapjes
Prijzen van € 1.00 - € 2.25 per stuk

Een samenvatting:
• Gevulde eitjes-, dadels- en soesjes, diverse
smaken
• Toastjes met vis
• Crostini’s met ham-, rauwe ham-, filet
americain-, blauwe kaas- en vis
• Amuselepels met carpaccio of paté
• Meloen met ham
• Wrapjes met diverse vullingen
• Luxe vishapjes in glaasjes
• Diverse kleine spiesjes

Tapasschotel

Vanaf 3-4 personen met diverse soorten
salami en ham.
Prijzen vanaf

1500

Met de hand geknoopt

Kerstrollades
Varkens-, runder-, kalfs- en lamsrollades
(eventueel) vulling naar keuze:
• Pesto, gedroogde tomaat, mozzarella en
rucola
• Pesto, parmaham, spinazie, mozzarella
• Pesto, rucola
• Uw eigen samenstelling is ook mogelijk

Op zoek naar een lekker
cadeau voor de feestdagen?
Geef eens een Keurslager
Cadeaukaart!

Cadeaukaart

Fijne vleeswaren uit
eigen productie

Ons worstmakersteam Fred en Frans
produceert 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 een
optater geven. Heerlijk met honing/whisky/
mosterdsaus.

Rundvlees kent vele verschillende kwaliteiten,
elk vleesconcept heeft zijn eigen specifieke
kenmerken. Om die redenen hebben wij
gekozen voor een aantal verschillende
rundvlees labels. Zo wordt er gewerkt met het
hoogwaardige Wassenaars roodbont vlees
afkomstig van boerderij Ton en Jose
Westgeest. We vinden het prachtig om met
dit lokale rundvlees te mogen werken. We
gebruiken van de koe alles; van kop tot staart
noemen we dat. We kunnen dus aan alle
speciale wensen aan u voldoen. Naast dit
lokale vlees hebben we natuurlijk andere
vleesspecialiteiten uit Amerika, Ierland,
Spanje, Uruguay en Australië. We zijn bij alle
boeren langs geweest om te kijken hoe deze
dieren opgroeien en of dit op een goede
manier gebeurt, zo kunnen wij achter al onze
producten staan die wij verkopen!
Verder hebben we ook andere delen van het
Wassenaarse rund, zoals: runderhaas, zijlende, rosbief, staartstukken, bavette.
Rundvlees uit Uruguay /grassfed/
Organic/ biologisch
Deze koeien eten uitsluitend gras en groeien
op de Pampa’s in Uruguay. Een (h)eerlijk stuk
vlees:
• picanha, entrecôte, lomo (haas), biefstuk,
rib-eye
Dit vlees heeft 3 Beter Leven-sterren
van de dierenbescherming.

Rundvlees uit Ierland /grassfed
Al ons rundvlees uit Ierland wordt door
producenten geleverd die uitstekende
kwaliteit voorop zetten. Het Ierse rundvlees
door ons ingekocht is “farm assured” dat wil
zeggen dat de koeien vooral natuurlijk gras als
voeding hebben.
• Ossenhaas, rib-eye, entrecôte,
staartstukken.
Aberdeen Angus rundvlees uit Amerika
Het Amerikaanse rundvlees is van het
Aberdeen Angus ras uit de staat Dakota. Dit
vlees is van uitstekende kwaliteit omdat het
bekend staat om het intramusculaire vet in
het vlees. Vet heeft als eigenschap dat het
smaakaroma’s vasthoudt en dat maakt het zo
lekker!
• Rib-eye
• Entrecote
• Ossenhaas
• Bavette
Hollands Kalfsvlees
• Oesters, kalfshaas, schnitzel (o.a. voor
saltimbocca, entrecôte, T-bone,
kalfskoteletten, ossobucco, kalfsrib-eye met
been, kalfs-cordonbleu.

Lamsvlees

Wij hebben o.a. het ras Texels lamsvlees. Dit
lam groeit op langs de kust van de Noordzee
en dit levert een voorgezouten (presalé)
smaak op.
• Lamsbout
• Lamskroon
• Lamsschouder
• Gekruide lamskroon
• Lamskarbonade
Iers Lamsvlees
• Lamsracks

• Lamskoteletten

Nieuw Zeelands Lam
• Lamsbout met of
• Lamsfilet
zonder been
• Lamshaasje

Met kerst (én ook het hele jaar rond) zorgen
Fred, Frans en Henk voor de lekkerste
vleeswaren uit eigen productie:

Varkensvlees

Wroetvarken
Varkens moeten wroeten!
Het Wroetvarken heeft als eerste
varkensketen met de wroetstal een Beter
Leven Ster ontvangen van de
Dierenbescherming. De Wroetstal gaat echter
verder dan 1 ster. De varkens leven op dichte
vloeren met een dikke laag strooisel waarop
ze kunnen rusten, spelen en uiteraard
wroeten. Ze leven in grote groepen en in
vergelijking met andere stalsystemen hebben
onze varkens 3 keer meer leefruimte. Al ons
varkensvlees is van het wroetvarken.
Livar Varkensvlees
De combinatie van granen, bijzondere rassen
en het scharrelen in een weelde van ruimte
maakt Livar (Limburgs varken) tot een uniek
product. De varkens van Livar doen zeer zeker
niet onder voor de beste scharrelvarkens uit
Spanje of Italië. Livar is ambachtelijk, eerlijk en
lekker! Speciaal aanbevolen varkensvlees uit
de Limburgse kloostertuinen o.a.: Livar rack of
Livar rib-eye.
Dit vlees heeft 3 Beter Leven-sterren
van de dierenbescherming.
Iberisch Varkensvlees
Het Iberico varken komt uit Spanje dicht bij de
Portugese grens. Daar liggen de uitgestrekte
velden met eikenbomen; het geheim van de
smaak van het Iberico varken. Het vlees bevat
intramusculair vet dat smelt in de mond, een
ware delicatesse en smaakbeleving.
Wij hebben in ons assortiment:
• Chuletas (kotelet), Lomo (filet), Solomillo
(varkenshaas) en diverse worstjes.

• Gegrilde beenham
• Gegrilde Livar beenham
• Rookvlees
• Gebraden rosbief
• Gebraden fricandeau
• Kalfsrollade (ook geschikt voor Vitello)
• Huispaté met pistachenoten
• Roompaté
• Filet Americain
• Filet du Chef
• Filet Carpaccio (met onze heerlijke Squisita
olijfolie)
• Amerikaans spek-, bacon- en ontbijtspek
voor uw kerstontbijt
• Paté de noix
• Pekelvlees

Buitenlandse
vleeswarenspecialiteiten
Wij zijn altijd op zoek naar een product dat
onderscheidend is:

• Parmaham met kroon (vraagt u naar onze
onderscheiding door het consortium)
• Serranoham uit Trevelèz (eigen import)
• Chorizo en lomo uit Trevelèz (eigen import)
• Pata Negra uit Trevelèz (eigen import)
• Gandaham
• Ardennerham
• Coburgerham
• Bündnerfleisch
• Bresaola
• Pancetta
• Rilette
• Ham-moussetaart
• Diverse soorten salami’s waaronder
truffelsalami
• Feestsalade met diverse soorten vis
• Diverse soorten wildpatés met bijpassende
compotes (o.a. veenbessen en vijgen)

