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Patrick van Elteren, keurslager
www.kerstcatering.nl

Beste klant,
De feestdagen staan vooral voor
het samen zijn en samen genieten.
Van elkaar en dan vooral onder het
genot van heerlijk eten en drinken.
Of u nu gaat voor een uitgebreid
diner, gezellig gaat gourmetten of
een lekkere borrel serveert, wij
denken graag met u mee!

INHOUD

Ontspannen de feestdagen in
Ons feestdagen assortiment

In deze brochure laten wij u graag
kennismaken met onze heerlijke
producten waar u alle kanten mee
op kunt. Heeft u vragen over de
bereiding, vraag het ons gerust.
Wij wensen u sprankelende
feestdagen toe!
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Feestelijke groet,
Keurslager
Patrick
van Elteren
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Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.
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ONTSPANNEN

DE FEESTDAGEN IN
De winkel is met het reguliere assortiment
geopend t/m zaterdag 21 december.
Zondag 22 december zijn we gesloten.
Op 23 en 24 december hebben we een speciale
live kerst show, waarbij geen regulier
assortiment verkrijgbaar is.

Bestellen? Dat hoeft niet meer!
Hoe lekker zou het zijn om gewoon daags voor kerst
de slagerij in te lopen en dan pas te kiezen wat u
serveert aan uw gasten tijdens het kerstdiner? Dat
kan in een groot aantal gevallen bij ons. Zeker als het
gaat om gourmet en gangbare stukken vlees. Ons
advies is om de week voor kerst uw speciale vlees in
te slaan. Dit wordt speciaal voor u gevacümeerd
waarbij de houdbaarheid tot kerst gegarandeerd is.
Wij garanderen een ruime voorraad tot 21 december,
daarna geldt op=op.

wij beschikbaarheid garanderen. Hierna geldt dat
bestellen na overleg mogelijk is. Vragen? Neem gerust
contact met ons op of kom langs in onze winkel!
Op de reguliere webshop is het niet mogelijk te
bestellen voor de periode van 21 t/m 31 december.
Wel is er een aparte kerst webshop:
www.kerstcatering.nl

Geniet!

Twijfel? Vraag het ons gerust om zeker te zijn. Voor
wild, kalkoenen en meer speciale bestellingen (denk
aan een groot gelijk stuk ossenhaas voor bijvoorbeeld
Beef Wellington) geldt dat u deze in principe t/m
17 december kunt bestellen. Tot deze datum kunnen
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VERRASSEND LEKKER!

Tijdens de feestdagen wilt u
toch ook uitpakken met de
meest heerlijke gerechten?
Wij hebben voor u de lekkerste
producten geselecteerd. Met
aandacht voor smaak en
kwaliteit!

KERSTASSORTIMENT

RUNDVLEES

Dry aged van eigen boerderij,
vlees van Kees
• Runderhaas/ tournedos
• Kogelbiefstuk
• Rosbief
• Rollades
• Bavette
• Entrecote
• Côte de boeuf
• Picanha
• Ribeye
• Tomahawk steak
• T-bone steak
• Diamanthaas
• Ossenstaart
Op aanvraag leveren wij ook
Wagyu rundvlees van Weiderij
Horison uit Maasland!

KALFSVLEES

Van de dikbil
• Kalfshaas
• Kalfsoesters
• Kalfsentrecote
• Kalfsgeschnetzeltes
• Kalfsschenkel
• Kalfspoulet
• Kalfsgehakt
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VARKENSVLEES

WILD EN GEVOGELTE

LAMSVLEES

•
•
•
•
•

Van de Elfra Hoeve uit Achtmaal
• Diverse rollades
• Varkensfilet
• Fricandeau
• Varkenshaas
• Varkens rack
• Braadsleetjes
• Procureur voor Pulled Pork

Vers uit New Zeeland
• Lamszadel
• Lamskoteletten
• Lamsbout
• Lamsrack

Van onze huispoelier Brouwers
• Tamme konijnen*
• Hertenbiefstuk *
• Tamme eendfilet*
• Tam konijnenbouten*
• Gerookte eendfilet*
Kipfilet
Kiprollade
Kalkoenfilet
Kalkoenrollade
Hele kalkoen van 3 kg*

*bestelartikel

KERST ROLLADES

Onze rollades vallen altijd in de smaak!
• Filetrollade
• Kalfsrollade met kruidenkaas en verse kruiden
• Runderrollade - neutraal gekruid
• Runderbavette rollade – met kruidenboter knoflook
• Kalkoenrollade neutraal gekruid

VOORGERECHTEN

• Carpaccio van de ossenhaas
• Vitello tonnato

SOEPEN, VERS UIT EIGEN KEUKEN
• Bospaddenstoelensoep
• Ossenstaartsoep
• Rijk gevulde groentesoep
• Tomatensoep
• Heldere kippenbouillon

KANT EN KLARE GERECHTEN
• Hazenpeper*
• Hertengoulash*
• Kip- en kalfsragout*
• Gebraden konijnbouten in biersaus*
• Varkenshaas paddenstoelen saus*
• Kipsaté blokjes in satésaus*
• beenham in champignon roomsaus*
• Braadhammetjes*

BIJGERECHTEN

• Gratin
• Stoofpeertjes
• Appeltjes in veenbessen compote

DESSERTS

• Diverse bavarois: aardbei, chocolade, bosvruchten
• Petit grand dessert
Feestelijk petit grand dessert, bodem van
melkchocolade feuilletine, bosvruchten compôte met
bosvruchten gelei, mini pavlova met pistache
botercrème en kersen interieur, crème brûlée macaron
en een kerst ster van hazelnootpraliné panna cotta.

HORS D'OEUVRE

Hors d'oeuvre Vegetarisch*
Kartoffelsalade, lunchsalade, gevuld ei, tomaatje gevuld met
rauwkostsalade, druiven, meloen, stukjes roombrie, stukje
rambol nootmix, komkommer gevuld met rauwkostsalde,
perzik, ananas, rode peertjes, mandarijntjes, dille chips,
uitjes, asperges.
p.p.

1550

Hors d'oeuvre de luxe vis*
Zalmsalade, gevulde eieren, Hollandse garnalen, nieuwe
haring, gerookte palingfilet, makreelfilet, gerookte zalmfilet,
gerookte forelfilet, zeebanket, tarteletje met krabsalade,
komkommer met krabsalade, rivierkreeftjes, luxe afgegarneerd.
Inclusief stokbrood, kruidenboter.
p.p.

1990

Hors d'oeuvre de luxe vlees*
Huzarensalade, vleessalade, hamrolletjes met 2 asperges,
gevulde eieren, gevuld tomaatje, gebraden
varkensfricandeau, Ardennerham met meloen,
2 borrelboutjes, gemarineerde gebraden kipfilet, rookvlees,
hoorntje van Ardenner-snijworst, bamiballetje, stukjes
roombrie, luxe afgegarneerd. Inclusief stokbrood,
kruidenboter.

*bestelartikel

p.p.

1895
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GOURMET
GOURMET SCHOTEL STANDAARD
• Kogelbiefstukje
• Slavinkje
• Varkensfiletlapje
• Hamburger
• Wienerschnitzeltje
• Satéstokje
• Kipfiletlapje
Op 7-vaks schaal, 750 gram € 18.95
óf 1500 gram

GOURMET/STEENGRILL SCHOTEL VAN ELTEREN
Ca. 300 gram per persoon op bordje
• Kogelbiefstukje
• Hamburger
• Varkensfiletlapje
• Satéstokje
• Wienerschnitzeltje
• Ontbijtspek
• Kipfiletlapje
• Kwarteleitje
• Kipfilet pampa
• Kruidenbotertoefje

NIEUW

p.p.
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NIEUW

p.p.

GOURMET COMPLEET PAKKET
• Huzarensalade
• Knoflooksaus
• Kartoffelsalade
• Cocktailsaus
• Pastasalade
• Satésaus
• Vers fruit
• Kruidenboter
• Komkommersalade
• stokbrood
• Roerbakgroenten
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95

GOURMET/STEENGRILL SCHOTEL DE LUXE
Ca. 300 gram per persoon op bordje
• Kogelbiefstukje
• Hamburger
• Varkensfiletlapje
• Biefstuk burgertje
• Lamskarbonade
• Satéstokje
• Kipfiletlapje
• Ontbijtspek
• Varkenshaasje
• Kwarteleitje
• Hertenbiefstukje
• Kruidenbotertoefje

1020

3695

Per pakket 4-6 personen

3495

FONDUESCHOTEL
Ca. 300 gram blokjes per persoon
•
•
•
•

Kogelbiefstuk
Varkensfricandeau
Kipfilet
Kalkoenfilet

• Slavinkjes
• Gehaktballetjes
• Slavinkjes

p.p.

820

EXTRA SCHERP GEPRIJSD
Reclame week 48 en 49
Sinterklaas gourmet- en/of
fondue schotel
Reclame week 50
Entrecote van eigen boerderij
Reclame week 51
Hertenbiefstuk
Reclame week 52
Kogelbiefstuk, van eigen boerderij

4e GRATIS
4e GRATIS
4e GRATIS
4e GRATIS

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN MET DE FEESTDAGEN
Zondag
Maandag

22 december
23 december

Dinsdag

24 december

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

1e kerstdag
2e kerstdag
27 december
28 december
29 december
30 december
31 december

Gesloten
09.00 - 19.00 uur
LIVE Gourmet show!
07.00 - 15.00 uur
LIVE Kerst Gourmet show!
Gesloten
Gesloten
09.00 - 18.00 uur
08.00 - 15.00 uur
Gesloten
10.00 - 17.00 uur
08.00 - 13.00 uur

Van 1 t/m 6 januari zijn we gesloten. Dinsdag 7 januari zijn
wij weer normaal geopend. Op 1e kerstdag kunnen
bestellingen worden afgehaald tussen 10.00 en 10.30 uur
op Lagestraat 11. Deze dienen vooraf te worden afgerekend.

NIEUWJAARS
ACTIE!

Begin het nieuwe jaar goed en profiteer in januari
van onze mooie aanbieding.

AANBIEDING

Half om half gehakt
Gekruid of ongekruid.
per 500 gram
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95

Aanbieding is geldig van 7 t/m 18 januari 2020 op vertoon van deze bon.
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DE LIVE

R NIEUW! DE LIVE GOURMET KERSTSHOW OP 23 EN 24 DECEMBER R

KERST GOURMET SHOW!
U kunt zelf bij binnenkomst uw gourmet samenstellen uit enkele tientallen
overheerlijke gourmet-specialiteiten. Hierbij kunt u zelf bepalen hoe luxe u de
gourmet wilt maken! Onze medewerkers staan voor u klaar om u te adviseren!

Met deze unieke benadering kunnen wij u de perfecte gourmet aanbieden.
Wanneer u live uw schaal samenstelt gaat dit sneller, is uw gourmetvlees verser
en is deze langer houdbaar!
Bestellen van gourmet én salades is niet nodig: wij garanderen voorraad! Wilt
u niet zelf samenstellen, dan kunt u ook kiezen voor de kant-en-klare schalen.

R VERSTAND VAN LEKKER VLEES R KWALITEIT VOOROP R SERVICE OP MAAT R

Patrick van Elteren, keurslager
Kerkstraat 4, Oud Gastel
Tel. 0165-513502
www.vanelteren.keurslager.nl
info@patrickvanelteren.nl

