Feestdagen Courant 2018

Wij weten wat je eeT
A

Gourmet =
gegarandeerd pret!
V
oor kinderen, maar zeker ook
voor volwassenen, is het super
leuk om te gourmetten. Niets
stilzitten en afwachten, maar lekker zelf
aan de slag gaan met je eten. En daar is
gourmetten uitstekend geschikt voor en
fonduen trouwens ook.
Je kunt natuurlijk kiezen voor een
gourmetschotel die wij al hebben
samengesteld. Uit ervaring weten we
wat mensen lekker vinden en hoeveel je
nodig hebt. Ook houden we rekening
met speciale dieetwensen, dat is
allemaal geen probleem.
Maar voor wie het leuk vindt om zelf
een gourmetschotel samen te stellen,

kan ook bij ons terecht. Zo stel je een
schotel samen die helemaal naar jullie
wens is. Houden jullie enorm van
biefstuk? Dan neem je daar wat meer
van. Of vallen de cordon bleutjes meer
in de smaak? Geen probleem! Wij
kunnen de gourmetschotel mooi
opmaken op een schaal. Maar je kunt er
ook voor kiezen om alles in aparte
bakjes te laten verpakken. Handig in de
koelkast en op tafel.
Neem eens een kijkje in onze toonbank
voor ons assortiment. Online kan ook,
daar vind je ook ons gourmet en
fondue assortiment!

ls Keurslager kiezen we telkens
opnieuw voor kwaliteitsproducten.
Wij willen graag kunnen garanderen dat we het lekkerste stukje vlees
verkopen. En daar hoort bij, zo vinden wij,
dat je weet waar het vandaan komt. Zo
komt al ons rundvlees uit eigen stal! Vader
Kees van Elteren zorgt goed voor de dieren,
en dat proef je echt terug in het vlees. Het
is mals, sappig en vol van smaak.
Wij kiezen ons vlees zorgvuldig uit en daar
zijn we trots op!

• Hamburgertjes
• Wienerschnitzels
• Kipsaté

17
00
Voor 4-6 personen (1500 gram) 35
Voor 2-3 personen (750 gram)

50
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Winterbarbecue

Gourmet
& fondue

Kalkoen
op tafel

VRIJDAG

21-12

09.00-19.00 uur

ZATERDAG

22-12

09.00-18.00 uur

ZONDAG

23-12

10.00-15.00 uur

MAANDAG

24-12

09.00-15.00 uur

(alleen afhalen bestellingen en verse afgesneden snijwaren)
25-12

10.00-12.00 uur

2E KERSTDAG

26-12

DONDERDAG

27-12 vanaf 11.00 uur open

VRIJDAG

28-12

08.00-18.00 uur

ZATERDAG

29-12

08.00-15.00 uur

ZONDAG

30-12

gesloten

MAANDAG

31-12

10.00-13.00 uur

gesloten

(alleen afhalen bestellingen en verse afgesneden snijwaren)
DINSDAG

01-01

gesloten

WOENSDAG

02-01

gesloten

DONDERDAG

03-01

10.00-17.30 uur

Bestel ook online via
www.kerstcatering.n
l

VOLG ONS OP FACEBOOK!
FACEBOOK.COM/VANELTERENKEURSLAGERIJEN

Rollades

Tijd om uit te pakken
H

(alleen afhalen bestellingen op Lagestraat 11)

• Biefstuk
• Kipfilet
• Varkensfilet
• Slavinkjes

Ons feestdagenassortiment

2018

et afgelopen jaar lijkt weer voorbij
te zijn gevlogen, maar wat kijken
we uit naar de decembermaand.
Een tijd waarin het gezellig samenzijn met
familie en vrienden centraal staat. En met
het Sinterklaasfeest, Kerstmis én oud en
nieuw is het driebubbel feest! Tijd om dus
flink uit te pakken, en dan bedoelen we
natuurlijk niet alleen de cadeaus, maar
zeker ook tijd om lekker uit te pakken met
eten.
Wij zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor de feestdagen en met deze krant
willen we je graag inspireren om van
december een échte feestmaand te maken.
Wat ons, als Keurslager van Elteren, betreft
zijn de feestdagen pas écht compleet met
heerlijk eten en drinken.

Aangepaste openingstijden:

1E KERSTDAG

Gourmetschotel
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Rollend naar
het kerstdiner

Maak de winter

warm met een

Winter BBQ
B
arbecueën alleen voor de zomer?
Welnee, dat kan altijd! Gezellig
met z’n allen buiten, warm
aangekleed, met een kop warme chocolademelk of glühwein rondom de barbecue. Zolang de wind zich rustig houdt,
kun je een barbecue prima op temperatuur houden en dus gewoon barbecueën
in de winter.

ga er zelf mee aan de slag! Kruid het
varkensvlees een dag van te voren naar
smaak zodat het lekker in het vlees trekt.
Wij denken ook graag mee over de
kruiden. Gaar het stuk vlees daarna op
een dichte barbecue tot een kern van 90
graden.

G

evuld met cranberry’s, spek, spinazie, champignons, pesto,
pijnboompitjes. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt je
rollade ermee vullen. Rollades zijn al jarenlang favoriet tijdens
het kerstdiner, in onze slagerij rollen en knopen we er heel wat weg
in de decembermaand. Wij geven graag advies over het vullen en
rollen van een rollade, maar we hebben ook een uitgebreid
assortiment lekkere rollades in ons assortiment.
Dus of je nu gaat voor gemak of zelf een
heerlijke combinatie gaat maken, bij
ons ben je sowieso aan het juiste
adres. Kom eens langs voor advies
of laat je inspireren door al het
lekkers in onze toonbank.

Heb je lekker de tijd, maak dan eens
pulled pork op de barbecue en geniet
daarna van een lekker warm broodje.
Haal een mooi stuk varkensschouder en
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Kerkstraat 4, 4751 NH Oud Gastel
Tel. 0165-513502, info@vanelteren.keurslager.nl
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VOLG ONS OP FACEBOOK!
FACEBOOK.COM/VANELTERENKEURSLAGERIJEN

Bestel ook online via
www.kerstcatering.nl

Feestdagen Courant 2018

Feestdagen Courant 2018

Meringue

Laat je inspireren door

Ons feestelijk aanbod
Vleeswarenspecialiteiten:
• Truffelsalami
• Pancetta
• Pata Grega ham 24 mnd
• Gebraden lamsham
• Gebraden rosbief
• Kerstrollade
• Boeren achterham

Dessert

Rundvlees
• Tournedos
• Entrecote
• T-bone
• Rosbief

Feestelijke patés:
• Paté met appel en calvados
• Diverse wild paté

Voorgerecht:
• Carpaccio ossenhaas pp 70 gr
• Carpaccio rosbief pp 70 gr
• Vitello tonato 70 gram pp

Salades uit eigen keuken:
• Vis cocktail salade
• Filet American
• Carpaccio tapenade

Soepen:
altijd vers uit eigen keuken
• Bospaddenstoelensoep
• Mosterdsoep
• Heldere ossenstaartsoep
• Rijk gevulde groentesoep
• Tomatensoep
• Heldere kippensoep

Gourmet/steengrillen:
• Gourmet 2-3 pers (750 gr)
• Gourmet 4-6 pers (1500 gr)
• Fondue 4-5 pers (1200 gr)
• Uien-paprika-champignons

Hoofdgerechten
Kant & klaar:
• Konijnenbout in biersaus
• Herten stoof op Franse wijze
• Varkenshaas in champignon roomsaus
• Ossenhaas ovenklaar (stuk)
• Braadhammetje (1,0-1,5 kg)
• Hazenpeper
• Beenham in champignon roomsaus
• Kipsaté blokjes in satésaus
• Eendenfilet in bergsinasappel

Hors d’oeuvres:
Feestelijk opgemaakte koude salades in mini buffet vorm
van vlees of vis. Heerlijk in combinatie met warme
beenham in saus.

Dessert:
• Bavarois aardbei (5p.)
• Bavarois bosvruchten (5p.)
• Bavarois chocolade (5p.)

8 personen

60+ minuten

• Picanha
• Ribeye
• Brisket
• Shortribs

Kalfsvlees
• Kalfshaas
• Kalfsoester
• Kalfsentrecote

• Kalfsschnitzel
• Kalfs ossobuco
• Kalfs kotelet

Lamsvlees
• Lamsfilet
• Lamskoteletten

• Lamsbout
• Lamsrack

Varkensvlees
• Varkensrack
• Pulled pork
• Fricandeau
• Varkensrollades
• Varkenshaas
• Spareribs
Al ons varkensvlees is afkomstig van Elfra Hoeve uit
Achtmaal

Compleet pakket
(4-5 pers, excl vlees):
• bakje huzarensalade 400 gr
• bakje kartoffelsalade 400 gr
• bakje pasta salade 300 gr
• bakje vers fruitsalade 300 gr
• bakje rauwkost salade 300 gr
• bakje komkommer dille salade 300 gr
• 3 koude sauzen in schenkfles satésaus kant & klaar
(op te warmen in de magnetron)
• 2 vers gebakken stokbrood en 2 kruidenboter

Hoofdgerecht

met chocoladecrème en bosvruchten

Ingrediënten
• 3 eiwitten
• 150 gram fijne kristalsuiker
• 120 gram pure chocolade
• 30 gram boter

4 personen

60+ minuten

• 60 ml room
• 75 gram diepvriesbramen, ontdooid
• 75 gram diepvriesframbozen, ontdooid
• Poedersuiker
• Zout

Bereiding
Verwarm de oven voor tot 80 graden. Klop de eiwitten stijf in een goed ontvette kom
met een snufje zout en voeg al kloppend beetje bij beetje alle suiker toe totdat het
mengsel begint te glanzen.
Bekleed een bakplaat met bakpapier. Zet er 4 garneerringen op (doorsnee 8 cm) en vul
ze voor twee derde met het schuim. Trek voorzichtig de ringen eraf, zet ze opnieuw
neer en vul ze nu voor een derde. Laat de schuimpjes anderhalf uur in de oven drogen
en laat ze daarna afkoelen.
Smelt de chocolade met de boter au bain-marie. Laat het mengsel even afkoelen, doe
de room erbij en roer het geheel tot een mooie crème.
Besmeer de hoge meringues met wat chocolade crème, druk de lage meringues erop
en schep er fruit overheen. Bestrooi ze met poedersuiker en serveer er wat extra
chocolade crème bij.

Wild en gevogelte
Om er zeker van te zijn dat je een lekker stukje wild kan
serveren met de feestdagen, adviseren wij om tijdig bij
ons de bestelling door te geven.

Ingredienten
• 1 kilo ribeye aan een stuk
• 100 gram boter
• 4 stronkjes witlof
• Peterselie
•	200 gram gemengde kastanjechampignons, sjitaki’s en beukenzwammen
Bereiding
Verwarm de oven op 200 graden.
Bestrooi het vlees met zout en peper en
braad het in 40 gram boter rondom bruin.
Neem het vlees uit de pan en leg het in de
braadslede op een rooster. Zet de oven
terug naar 150 graden en laat het vlees er
18 minuten in. Schakel de oven vervolgens

terug naar 100 graden en braad het vlees
nog eens 15-18 minuten. Controleer de
gaarheid met een kernthermometer (rosé:
50-55 graden, doorbakken: 60-65 graden).
Neem het vlees uit de braadslede. Roer er
20 gram boter door en de aanbaksels los.
Borstel de paddenstoelen goed schoon en
snijd de grote exemplaren klein. Bak ze met
wat boter gaar.
Snijd de witlof in tweeën en bak deze gaar
in wat boter. Breng dit alles op smaak met
peterselie, peper en zout. Snijd het vlees in
plakken en serveer met de paddenstoelen
en de witlof.

KeurslageR

W

ij zijn in deze
tijd van het jaar
altijd lekker druk in de
winkel. Producten voorbereiden,
zorgen dat de toonbank goedgevuld
blijft, de gourmetbestellingen
klaarmaken, rollades vullen, noem
maar op. Maar desondanks hebben
we ook tijd om onze ‘online winkel’
ook op orde te houden.
Je kunt ons bijvoorbeeld volgen op
Facebook! Zo krijg je een kijkje achter
de schermen en we houden je op de
hoogte van onze aanbiedingen en
speciale acties. Wacht dus niet
langer en ga naar Facebook.com/
vanelterenkeurslagerijen en volg ons!

Bestel ook online via
www.kerstcatering.n
l

Wij houden niet van

eten weggooien

D

aarom hebben we dit handige
schema. Zo koop je niet te veel,
kun je vooraf beter inschatten wat
je nodig hebt en voorkomen we met elkaar
verspilling van eten.
Soep

200 ml p.p.

Vis

200 gram p.p.

Vlees

125 gram p.p.

Sla

25 gram p.p.

Groente

150 gram p.p.

Pasta, aardappelen en rijst

100 gram p.p.

Een uitgebreid driegangendiner is fantastisch met de
feestdagen. Flink uitpakken en daarna met z’n allen
genieten. Maar je kunt het dit jaar ook anders presenteren.

Op bestelling leverbaar:
Wagyu rundvlees van Weiderij Horison/Bavette
Berkshire varkensvlees van Boerderij Hamel

Ribeye met bospaddenstoelen en eigen jus

De ONLINE

Wat te denken van een rijkelijk gevulde borrelplank.
Maak één showstuk en leg die in het midden van de
plank. Leg daarnaast wat heerlijke kleine (vlees)gerechtjes, aangevuld met dipjes, verschillende soorten brood,
salades, kaas en al wat je nog meer lekker vindt. Zo grijp
je toch de kans om je lekker uit te leven in de keuken, en
daarna kun je bij je gasten zitten en genieten!

Zin in een winters feestje?

De SchnapsAlmBar
Schnapsalmbar is dé aprés-ski
bar die jou 365 dagen per jaar
in Oostenrijkse sferen waant!
Dit is hét nieuwe concept van
Patrick van Elteren Catering &
Events.
De Schnapsalmbar is een mobiele après-skibar. Organiseert u een feest voor 50 tot
125 personen én wilt u de gasten trakteren
op een ALL-Inclusieve feestavond? De
Schnapsalmbar biedt uitkomst! Onze
aanwezige bardame in dirndl voorziet uw

gasten onbeperkt van bier, wijn en frisdrank. Bovendien worden uw gasten
getrakteerd op feestelijke muziek en
borrelnootjes. De Schnapsalmbar is inclusief toiletten, statafels, après-ski-aankleding
én muziek!

Nieuwe website
Patrick van Elteren

Catering

Bijna de helft van de partijen die wij
cateren zijn privéfeesten. Gastvrijheid op
de meest bijzondere momenten in je
leven. Wij zijn de traiteur voor uw
huwelijk, jubileum, verjaardag, examenfeest, communie of een uitvaart.
De complimenten van uw gasten zijn niet
alleen gebaseerd op de bediening en
kwaliteit van de catering. De hele entourage eromheen is ook van groot belang
voor de beleving van uw gasten. Hieronder word verstaan bijvoorbeeld sfeervolle

decors, spraakmakende bloemen decoraties en verhuur zoals tafels en stoelen,
tenten en fraai servies.
Daarom is het verstandig om u daarbij
deskundig te laten adviseren door het
team van Patrick van Elteren. Uw specifieke wensen, de doelstelling van het feest
en uw budget worden door ons persoonlijk vertaald in een creatief en persoonlijk
concept. Succes verzekerd dus!
www.patrickvanelteren.nl

