Luxe Kerstvlees
• Ossenhaas
• Black Angus ribeye (een exclusieve delicatesse)
• T-bone steak
• Cote du boeuf		
• Varkenshaas
• Kalfsoesters
• Kalfsschnitzels
• Kalfsfricandeau
• Ribeye
• Entrecote
• Lamsrack
• Lamskroon etc.
• Hele kalkoen

Heerlijke salades
• Hamsalade
• Makreelsalade
• Forelsalade
• Zalmsalade
• Filet Speciaal
• Kerstkip-zontomaatsalade
• Sandwichcrème
• Tok-toksalade
• Smulsalade
• Hamtaart
• Bouillonsalade
• Carpacciofilet

KERSTTIP:
Varkenshaassleetje

100 gram

225

FEEST
DAGEN
VOOR IEDEREEN

Varkenshaasmedaillons met zontomaat en
mozzarella 10/12 minuten op 180 graden
Speciaal aanbevolen:
Biefstuksleetje

100 gram

245

Ovenschaaltje met biefstuk met pepersaus en
garnering. Bereiding: 6 minuten op 220
graden in de oven.

Salade van de week:
Oud Hollandse kaassalade
100 gram

1

89

Luxe Vleeswaren
• Salami scudetto
• Saltufo (salami bolletje met truffel en
parmezaan)
• Parmaham (10 tot 12 maanden gerijpt)
• Truffel cervelaat
• Pain d’Ardenne
• Serrano cervelaat
• Rosbief(gekruid)
• Runderrookvlees
• TIP! Jambon Trevelez (24 maanden gerijpt)
• Cordonbleu rollade
• Serrano rauwe ham
• San Daniele Ham (minimaal 15 maanden
gerijpt)
Vleeswaar v/d week:
Kerstgebraad
150 gram

345

Voor het kerstfeest,
uren van bezinning.
Voor de jaarwisseling,
dank voor uw vertrouwen.
Voor het nieuwe jaar, gezondheid, succes
en een verdere aangename samenwerking.

En nog veel meer maaltijden
en gebraden producten.
e levering
Voor een gegarandeerd
donderdag
dient de bestelling voor
te zijn!
20 december geplaatst

m B or
Keurslagerij Wille
en medewerkers

Willem Bor, keurslager & catering
Swaenestate 2a, 4043 KE Opheusden
Tel. 0488-441327
www.bor.keurslager.nl
De aanbiedingen zijn geldig van 17 t/m 31 december

Speciaal aanbevolen:

Kerstrollades
handgeknoopt

Kerstgebraad aan het stuk

• Varkensfiletrollade
• F iletrollade “speciaal” gevuld met spinazie,
brie en parmaham
• Hamrollade
• Runderstoofrollade
• Kalfsrollade
• Half om rollade
• Rosbiefrollade (eventueel met jachtsaus)
• Kipfiletrollade
• Gebraden rollade naar keuze
• Diverse gevulde rollades
• Wildrollades
•R
 underentrecoterollade met pesto en pijnboompitjes (om rosé te braden)

Wild
We hebben dit jaar diverse wildspecialiteiten
standaard in ons assortiment. Heb je andere
wensen? Vraag er naar in de winkel. We
kunnen andere soorten wild op bestelling
leveren.
Zoals:
• Fazant
• Hazenbout
• Wildtrio
• Ree
• Hertenbiefstuk
• Hazenpeper
Meer info in de winkel.
Wild op bestelling.
Tip: Hertenbiefstuk
100 gram
(eventueel serveren met port saus)

375

Aanbevolen
Voorgerechten
•V
 itello Tonato: Kalfsfricandeau p.p. 5,90
met een heerlijke zachte tonijnmayonaise

• Carpaccio

voor 5,90

met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas snippers en dressing

• Soepen

liter vanaf 5,90

(bospaddenstoelen, tomaten, ossenstaartsoep,
groentesoep en Franse mosterdsoep)

• Kipragout

voor 5,98

ATIS
Bij 500 gram kipragout GRjes
ak
utb
go
ra
bladerdeeg
Aanbiedingen in deze kerstfolder zijn geldig
van 17 december tot en met 31 december.

500 gram

De kersthit van dit jaar, een heerlijk malse filet
rollade, overheerlijk gevuld met zon tomaat,
peterselie, knoflook en omwikkeld met ontbijtspek, super mals en makkelijk te bereiden.

"Special van de Keur"
Partyrolletje
Een heerlijke, feestelijke rol met zacht varkensen rundvlees, knapperige groente en een milde
truffelsmaak. Op middelmatig vuur ongeveer
8 tot 10 minuten bakken in een koekenpan.
100 gram

• Gourmetpakket De Luxe
300 gram
p.p. 7,95
Wij variëren met o.a.:
- Biefstuk		
- Varkenshaas
- Kipfilet Schnitzel
- Mini cordonbleu
- Mini saté		
- Varkensschnitzel
- Shoarma		
- Slavink
• Gourmet ALL-IN p.p. 14,90
Vlees zoals in Gourmet pakket de Luxe.
Aangevuld met:
- Rundvleessalade
- Rauwkost,
- Vers fruit		
- Kruidenboter
- Koude sauzen
- Pindasaus
- Roerbakgroenten (ui, champignon, paprika)
- Stokbrood
• Gourmetpakket Culinair
p.p. 11,50
Heerlijk luxe gourmet schotel voor de
fijnproever met:
- Ossenhaas - Varkenshaas
- Kalfsoester - Kipfilet
- Beefburger - Lamsrack
- Carpacciospiesjes
• Fonduepakket 300 gram
- Malse biefstukblokjes
- Kipfilet kerrie
- Kipfilet gemarineerd
- Varkenshaasblokjes
- Paprikagehaktballetjes
- Goudballetjes
- Hamburgerballetjes

Bereiding
In de oven 15 minuten op 180 graden, daarna
terug naar 160 graden totdat de kerntempratuur
van 58 graden bereikt is.

245

Gourmet - Steengrill
- Fondueschotels

p.p. 7,95

890

Mooie royale
saladeschotel
• Rundvleessaladeschotel De Luxe: royaal
gegarneerd met diverse hapjes, vleeswaren,
fruit en tafelzuur en ei
p.p. 6,95
• Vissaladeschotel: Zalmsalade gegarneerd
met haring, garnalen, makreel, zalm, komkommer, zilverui, augurk, sla, wortel en
radijs.
p.p. 9,50
• Smulsaladeschotel 'De Luxe':
Verrijkte rundvleessalade, mooi opgemaakt
met diverse vleeswaren, hapjes, tafelzuur, ei,
komkommer en sla
p.p. 7,50

Wilt u uw eigen
kerstmenu zelf
samenstellen
Ga dan naar
www.borcatering.nl

Speciale Paté
• Eindejaarspaté met truffel en champagne
• Cranberry paté
• Bourgondische paté
• Crèmepaté
• Peperpaté
• Parmaham honing paté
• Di Napoli paté

..
Smakelijke ideeën
Bij de Keurslager kun je altijd terecht voor
culinaire tips, inspiratie en service. Ben je nog op
zoek naar smakelijke ideeën voor de feestdagen? Vraag er gerust naar of kijk op onze
website voor de lekkerste recepten.

Geef uw medewerkers/naasten een
leuke vleesschotel, rollade in
cadeauverpakking of cadeaubon
cadeau.
Wij informeren u graag
over de mogelijkheden.

