Ons assortiment voor de feestdagen
Kwaliteit gaat bij ons verder dan alleen smaak en structuur, ook de leefkwaliteit en welzijn van dieren
staan bij ons voorop. Ons Beemsterlant’s varken- en rundvlees is regionaal, met respect voor het
dier en met passie voor het vak verkregen. Wij wensen u smakelijke feestdagen!
Gourmetschotels
per 100 gram
Ongeveer 300 gram p.p.
Gourmet extra de luxe
2,20
Gourmet schotel gemarineerd
2,10
Fondue schotel		
2,10
Regionaal
rundvleesspecialiteiten
per 100 gram
Ossenhaas 		
5,50
Carpaccio 		
2,90
Carpaccio steak 		
2,10
Kogelbiefstuk 		
2,75
T-bone steak 		
2,70
Côte de boeuf 		
2,55
Entrecôte 		
2,98
Ribeye 		
2,98
Rosbief 		
2,10
Black Angus steak 		
2,98
Black Angus entrecôte
4,50
Black Angus burger
1,75
Picanha burger 		
1,75

NIEUW!
Biologisch natuur rundvlees
Schotse Hooglander burger
1,99
Schotse Hooglander stoofvlees 1,89
Schotse Hooglander biefstuk
2,79
Vers regionaal lamsvlees
per 100 gram
Lamsracks 		
4,10
Lamskotelet 		
3,20
Lamsbil 		
2,10
Lamsschouder 		
1,89
Rollades
per 100 gram
Runderrollade 		
2,30
Varkersfiletrollade 		
1,49
Carpacciorollade 		
2,59
Boeren braadstuk 		
1,89
Kiprollade 		
1,89
Lamsrollade 		
1,99
Kalkoenrollade 		
1,69

Kalfs specialiteiten
per 100 gram
Kalfsoester 		
2,89
Kalfsschnitzel 		
2,89
Kalfssucade 		
2,79
Kalfslappen 		
2,20
Kalkoen
per 100 gram
Hele kalkoen 3 tot 6 kg
1,25
Kalkoenfilet 		
1,59
Varkensvlees
Beemsterlant’s specialiteit
per 100 gram
Lange varkenshaas
2,25
Hele schouder		
1,00
Procoreur		
1,20
Wild en gevolgte
Alle wild en gevogelte zijn op bestelling
te leveren o.a: haas, wild konijn, hert- of
reebiefstukjes, wildzwijn biefstuk, fazant
enz. Vraag ons naar de mogelijkheden
en de tarieven. Wij helpen u graag!

Uw gegevens

Uw bestelling

Naam: ....................................................................................

..............................................................................................

Adres: ....................................................................................

..............................................................................................

Plaats:....................................................................................

..............................................................................................

Telefoon: ................................................................................

..............................................................................................

Afhaaldatum: .........................................................................

..............................................................................................

Verskade
Westzijde 174A
1506 EK, Zaandam
Tel. 075-2020148

Onze specialiteiten
voor de feestdagen

Vers uit de Streek
Koningin Julianaplein 10C
1502 DV, Zaandam
Tel. 075-3030062

info@slagerij-vanhetoever.nl
www.slagerij-vanhetoever.nl

Westzijde 174-A, 1506 EK Zaandam, telefoon 075-2020148
Koningin Julianaplein 10C,1502 DV, Zaandam, telefoon 075-3030062

Wij hebben alles in huis
voor de kerstdagen
Wat zet u tijdens de kerstdagen op tafel? Die vraag heeft ons geïnspireerd om
u te verrassen met heerlijke suggesties voor een compleet kerstdiner. Slagerij
van ’t Oever “De VersKade” heeft alles in huis waarmee u lekkere amuses,
tussengerechten, bijgerechten en hoofdgerechten op tafel zet. Suggesties voor de
echte thuiskoks, maar ook wanneer u niet zolang in de keuken wilt staan. Laat u
verrassen door de smakelijke mogelijkheden van Slagerij van ’t Oever “De VersKade”.

Alles voor fondue,
gourmet of steengrill

De ‘klassieke’
slagers-rollades

Lekkere saladeschotels
en hapjesschotels

Onze ambachtelijke
vleeswaren en salades

Fondue, steengrill of gourmet is niet
alleen lekker en gezellig... u hoeft er veel
minder lang voor in de keuken te staan
en u kunt zelf gezellig meetafelen. Wij
hebben een compleet assortiment waaruit
u kunt samenstellen wat u wenst. Laat u
verrassen door onze ruime keuze en stel de
ingrediënten samen die u lekker vindt.

De vertrouwde slagers-rollade is natuurlijk
dé klassieker tijdens de kerst. Succes
verzekerd en altijd lekker, zeker omdat wij
ze nog ambachtelijk maken. Wij hebben
diverse smaken en soorten zodat u ook
voor de komende feestdagen een goed stuk
vlees op tafel zet waarvan uw gasten zullen
smullen.

Lekker en gemakkelijk, onze salade- en
hapjesschotels. Wij maken ze zelf met
uitsluitend de lekkerste verse ingrediënten
en met topproducten. Ambachtelijk lekker
dus. Wij hebben diverse smaken en soorten
en wij kunnen de schotels leveren inclusief
de bijproducten zoals u dat wenst. Totaal
ideaal!

Onze vleeswaren worden ambachtelijk bereid
en dat proeft u. Ook tijdens het kerstontbijt.
Wij hebben een ruim assortiment in huis.
Zoals onze heerlijke grillham en onze speciale
kerstrollade. Met onze toastsalades heeft u
altijd iets lekkers in huis. Wij hebben vele
smaken in huis die we zelf maken met verse
ingrediënten en topproducten.

Het juiste adres
voor de lekkerste
vleesspecialiteiten

Voor een lekker stuk vlees bent u bij ons aan het
juiste adres. Wij hebben voor de feestdagen tal van
specialiteiten in varkensvlees, rundvlees, lamsvlees,
kalfsvlees, kip, kalkoen en wild. Een compleet
assortiment specialiteiten voor elke smaak. Natuurlijk
geven wij u graag het beste advies voor de lekkerste
bereiding.

Lekker snel klaar
wanneer u zelf
niet lang in de
keuken wilt staan

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u tijdens de
kerstdagen zelf niet lang in de keuken wilt staan, maar
gezellig met uw gasten aan tafel wilt genieten. Daarom
hebben wij tal van smakelijke oplossingen die lekker
snel klaar zijn. Daarmee zet u het lekkerste op tafel en
maken wij het u gemakkelijk. Vraag naar de uitgebreide
mogelijkheden.

