
Voorgerechten
prijs eenheid Aantal

Carpaccio van het 
noorbeeks rund € 4,45 p/st

Carpaccio van huis  
gemarineerde zalm € 5,95 p/st

Garnituur voor 1 compleet 
gerecht: dressing, rucola, 
parmezaanse kaas en  
pijnboompitjes

€ 2,99 p/st

Vitello tonnato  (80 gr) € 4,99 p/st

Garnituur voor een compleet 
gerecht: tonijnmayonaise, 
rucola en kappertjes 

€ 2,99 p/st

Soepen (1 pot  voor 3 á 4 koppen soep)
prijs eenheid Aantal

Ouderwetse rundvleessoep € 5,80 p/pot

Heldere kippensoep € 5,80 p/pot

aspergesoep € 6,95 p/pot

Romige lente uitjessoep € 5,90 p/pot

Hoofdgerechten
Zijn voor 2 personen verpakt  per 500 gram.
Kant en klaar, alleen even opwarmen.

prijs eenheid Aantal

Varkenshaas met 
champignonroomsaus € 1,99 p/100gr

Tête de veau van kalfsvlees € 1,95 p/100gr

Gebraden rosbief in 
bruine saus € 1,99 p/100gr

Ossehaaspuntjes in 
stroganoffsaus € 3,14 p/100gr

Kalfsstoofpotje € 2,15 p/100gr

Kippenragout €  1,89 p/100gr

Bijgerechten (500 gram voor 2 personen)
prijs eenheid Aantal

Aardappelgratin € 5,13 p/500gr

Groentegratin  € 5,36 p/500gr

truffelgratin  € 6,95 p/500gr

verse aardappelkroketjes € 3,25 p/10 st

Warme sauzen
prijs eenheid Aantal

Stroganoffsaus € 3,75 p/250gr

Rode wijnsaus € 3,25 p/250gr

Champignonroomsaus € 3,25 p/250gr

peperroomsaus € 3,25 p/250gr

Witte wijnsaus  € 3,25 p/250gr

Bruine saus  € 3,25 p/250gr

Verse salades 
Ook lekker als Paasbrunch

prijs eenheid Aantal

Koude schotel € 1,20 p/100gr

Kip fruitsalade € 1,77 p/100gr

Vleessalade € 1,45 p/100gr

vis cocktail € 3,05 p/100gr

Eiersalade € 1,50 p/100gr

Paassalade ( rauwkostsalade)  € 1,39 p/100gr

Limburgse aspergesalade  € 1,95 p/100gr

kipsalade met stukjes 
bleekselderij  € 1,76 p/100gr

Quiches en andere borrelhapjes
prijs eenheid Aantal

Quiche vegetarisch € 1,75 p/st

Quiche lorraine € 1,75 p/st

Quiche asperge/tomaat (11 cm) € 4,15 p/st

Quiche zalm/spinazie  (11 cm) € 4,15 p/st

Quiche spek/prei  (11 cm) € 3,30 p/st

Saucijzenbroodje € 2,00 p/st

Ham taart € 2,10 p/100gr

Paasbrunch
prijs eenheid Aantal

Koude schotel, gevuld eitje, 
ham-asperge rolletje, 
boerenpastei, Ardennerham 
met meloen, 2 rauwkost 
salades, kipfruitsalade, 
2 sausjes, perziken, mini  
bolletjes met kruidenboter 

€ 12,95 p/p

uitbreiding: gerookte forel,  
gepocheerde zalm , 
garnaaltjes en krab

€ 6,25 p/p

uitbreiding: varkenshaasjes 
in champignonroomsaus € 3,50 p/p

Bestellijst Pasen

slagerij - catering

nuijts



Om de bestellingen soepel te laten verlopen, verzoeken wij u
vriendelijk deze uiterlijk zaterdag 1 april in te leveren.

Luxe gourmet- en fondueschalen
Feestelijk opgemaakt, 300 gram vlees per persoon

prijs eenheid Aantal

Gourmet de luxe: 
Biefstuk, Varkenshaas, Shoar-
ma,Kipfilet, kalfsbiefstuk, 
Filetlapje, Hamburger

€ 9,25 p/p

UItbreiding:
2 salades, 2 sauzen, wokgroenten, 
stokbrood en kruidenboter

€ 7,25 p/p

Vers vleesspecialiteiten
eenheid Aantal

biefstuk van de haas p/100gr

Malse kogelbiefstuk p/100gr

Entrecote p/100gr

Bavette, black angus p/100gr

Rib Roast, black angus p/100gr

Contrafilet/rosbief p/100gr

Livar Varkenshaasje p/100gr

Livar varkensfilet p/100gr

kalfsentrecote p/100gr

kalfsoester p/100gr

kalfshaas p/100gr

Kalfspoulet p/100gr

Kalfsfricandeau  p/100gr

gildehoen kipfilet p/100gr

gildehoen soepkip p/100gr

Kalkoenfilet 
naturel of gemarineerd p/100gr

Lamsfilet naturel of gemari-
neerd p/100gr

Lamsrack p/100gr

Zuiglam lamsbout p/100gr

Paasspecialiteiten
eenheid Aantal

Paas-kalfsrolletje met groene asperges en omwikkeld met ardennerham p/100gr

Varkenshaas met brie en gerookt spek p/100gr

Gourmet 2 Choose
Verpakt per bakje 200 gram

prijs eenheid Aantal

Biefstuk  van de haas € 10,45 p/bakje

kogelbiefstuk € 6,30 p/bakje

runderschnitzel € 5,20 p/bakje

Varkenshaas € 4,75 p/bakje

Kalfsoester € 7,65 p/bakje

Kipfilet € 3,95 p/bakje

Kalkoenbiefstuk € 3,95 p/bakje

biefreepjes  gekruid € 6.05 p/bakje

varkenshaasreepjes gekruid € 4.75 p/bakje

kalfsreepjes  gekruid € 7,10 p/bakje

Mini hamburger € 3,05 p/bakje

Mini slavink € 3,05 p/bakje

Merquezeworstje € 3,70 p/bakje

Hertenbiefstukjes € 7,90 p/bakje

Zalmfilet gekruid € 6,25 p/bakje

Scampi’s  gemarineerd € 6,85 p/bakje

shoarma € 3,70 p/bakje

Voor het inleveren van de bestellijst onderstaande gegevens invullen:

Naam:                                                     afhalen/bezorgen op vrijdag/zaterdag 

Adres: 

telefoon:                            email: 

Dinsdag 11 en woensdag 12  april zijn wij gesloten.
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