
smaakvolle feestdagen!

SALADE- EN SAUZENPAKKET 
(alleen per pakket te bestellen)

Als extra aanvulling op uw gourmet, hebben wij dit jaar het salade- en 
sauzenpakket. Hierin zit voor 

4-6 personen:

2 x 300 gram salade  
(Huisgemaakte rundvleessalade en smul/scharrelsalade)

3 x 150 gram sauzen  
(knoflook, burger, en smul/joppiesaus)

3 x 100 gram smeersel  
(kruidenboter, heksenkaas, en oude kaas tapenade)

Wilt u zelf heerlijke salades en sauzen erbij doen?  
Deze hebben wij volop in onze zelfbediening voorradig. 

GOURMETFEEST 2021
Wij zijn u graag van dienst.... 

Gourmetten is natuurlijk niet meer weg te denken met onze 
feestdagen. Gezellig met familie en vrienden eten bereiden aan  
tafel met voor ieder wat wils. Dit jaar kunt u zelf het gewenste 

gourmetpakket samenstellen: uw Keurslager heeft dit jaar vele soorten 
gourmetvlees in luxe handige bakje per stuk verpakt. Deze bakjes zijn 
milieuvriendelijk en kunt u zo op de tafel zetten, wat minder ruimte 
inneemt en makkelijk met elkaar is uit te wisselen. Ieder bakje weegt 

200 gram per stuk, een gemiddelde eter heeft voldoende aan 2 
bakjes, voor Bourgondische eters adviseren wij 3 bakjes. U kunt dus 
zelf uitrekenen en uitkiezen welke bakjes u denkt nodig te hebben. 

Ons assortiment bestaat uit een groot aantal soorten, van de zachtste 
Wieringerweide haasbiefstuk, burgertjes tot aan eendenborstfilet en 

tapasspiesjes. (zie op de achterzijde ons gehele assortiment).

ONS ASSORTIMENT BESTAAT UIT  
MAAR LIEFST 18 SOORTEN:

Wieringerweide  
haasbiefstuk

Mini burgertjes

Gemarineerde biefreepjes

Eendenborstfilet

Gemarineerde kalfsreepjes

Mini vinkjes

Wieringerweide 
kogelbiefstuk

Mini kipsaté

Gemarineerde lamsracks

Kalfsoestertjes

Katenhaasjes

Kipfilets

Biefstuk Stroganoff

Texelse lamsracks

Mini biefspiesjes

Shoarmareepjes

Varkenshaasmedaillons

Gemarineerde kipfilet

DE LEKKERSTE SCHOTELS... 
Natuurlijk hebben wij ook dit jaar weer onze vertrouwde gourmet- en 
fondueschotels voor de feestdagen. Wij hebben voor u de gourmet/
fondueschotel excellent en een heerlijke gourmetschotel de luxe die 
net een stapje verder gaat, voor de echte Bourgondiër. Een schotel is 

te bestellen vanaf 3 personen, anders adviseren wij losse bakjes.

Gourmetschotel de luxe
300 gram per persoon 
Schitterende schotel met 7 heerlijke soorten vlees: 
Wieringerweide haasbiefstuk, mini tapaspiesjes, 
Wieringerweide kalfsoestertje, Duitse biefstukjes, 
Hollandse kipfilet, varkenshaasmedaillon en 
biefstuk Stroganoff. 

***
Gourmetschotel excellent
300 gram per persoon
Mooie schotel met 7 heerlijke soorten vlees:
Wieringerweide kogelbiefstuk, varkenshaas, 
burgertjes, Hollandse kipfilet, mini kipsaté, 
kipfilet de Paris en gemarineerde reepjes. 

***
Fondueschotel
300 gram per persoon
7 luxe soorten vlees voor de echte fondue: 
varkenshaas, mini vinkjes, Bourgondische 
katenvinkjes, hartige balletjes, Wieringerweide 
kalfsoestertjes, Hollandse kipfilet en 
Wieringerweide kogelbiefstuk

Heerlijke vleesvoorgerechten 
Bekend in vele regionale 
restaurants...  
Onze Wieringerweide 
rundercarpaccio of de 
Wieringerweide kalfs vitello 
tonnato en heerlijke huisgerookte 
eendenborstfilet. Nu gewoon uit 
uw eigen keuken met een GRATIS heerlijke huis-gemaakte dressing. 
Per portie 80 gram, met een heerlijke dressing.

Jos Koeleman, keurslager
Winkelcentrum De Riepel

Schoolweg 27, Julianadorp
Tel. 0223-200 000, www.joskoeleman.nl



D
ru

kf
ou

te
n 

en
 p

rij
sw

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

WIERINGERWEIDE RUNDVLEES Per 100 gram

 gram Haasbiefstuk  6,99

 gram Zijlendebiefstuk 5.49

 gram Kogelbiefstuk  3,49

 gram Rosbief aan het stuk 2,59

 gram Entrecote 200 gram p.st. 3.09

 gram Ribeye ca. 250 gram p.st. 4,49

 gram Cote du Boeuff ca. 1 kg p.st. 2,99

 gram Picanha ca. 1300 gram p.st. 2,99

FEEST SPECIALITEITEN Per stuk

x stuks Carpaccio rosbief, 4 pers. 25,90

x stuks Feest filetrollade 17,90

x stuks Dorper rollade  16,90

x stuks Kalfsoester de luxe, 2 pers. 15,90

x stuks Varkenshaasmedaillon de luxe, 2 pers 14,90

BRAAD SLEETJES (200 gram per stuk/1 pers.) Per stuk

x stuks Biefstuk met panchetta en pesto 8,95

x stuks Varkenshaas met bospaddenstoel 7,95

x stuks Kipfilet met brie en roomsaus 6,95

SMULSTEEN* (beperkt aantal beschikbaar) Per stuk

x stuks Biefstuk* (voor 2 pers.) 19,90

x stuks Varkenshaas* (voor 2 pers.) 18,90

x stuks Kipfilet* (voor 2 pers.) 17,90

x stuks Mixed grill* (voor 2-3 pers.) 21,90

LUXE OPGEMAAKTE SALADES Prijs per stuk  4-5 pers     6-8 pers     

x stuks Smulsalade 19,90 29,90

x stuks Rundvleessalade 19,90 29,90

x stuks Zalmsalade 29,90 44,90

PARTY EN SNACK SCHOTEL KOUD  Prijs per stuk

x stuks Party Tapas speciaal 18,95

x stuks Party Tapas de luxe 16,95

x stuks Party Tapas trio 7,95

PARTYSCHOTEL WARM  Prijs per stuk

x stuks Party Pan Grillhapjes* (Ca. 8-10 pers) 39,95

Per pan 25,00 borg, borg retour bij heel terug bezorgen.

x stuks Party Grillschotel (Ca. 5-6 pers.) 24,95

*(beperkt aantal beschikbaar)

ROLLADES Per 100 gram

 gram Entrecoterollade 3.29

 gram Runderrollade (mager) 2,49

 gram Lenderollade 2.99

 gram Bavetterollade 3.29

 gram Ribeye rollade 4.29

 gram Haasfiletrollade 1,69

 gram Schouder/Procureurrollade 1,59

ROLLADES Prijs per stuk en voor 4 pers. Per stuk

x 1000 gram Carpaciorollade ,1000 gram 25,90

x 1000 gram Kalkoen Rollade, 1000 gram 17,90

x 1000 gram Kipdijrollade, 1000 gram 16,90

x 1000 gram Kipdijrollade Klein, ca. 600 gram 9,90

GOURMET/FONDUE SCHOTELS  (vanaf 2 personen) Per p.p.

x pers. Gourmetschotel de Luxe 10,98

x pers. Gourmetschotel Excellent  8,98

x pers. Fondueschotel Excellent  8,98

x pers. Salade en sauzenpakket (4-6 pers.) 19,98

GOURMET BAKJES (à 200 gram) Per stuk

x stuks Wieringerweide haasbiefstuk  13,98

x stuks Wieringerweide kogelbiefstuk 6,98

x stuks Biefspiesjes (6 stuks) 4,98

x stuks Gem. biefreepjes 5.98

x stuks Biefstuk Stroganoff 4.98

x stuks Wieringerweide kalfsoestertjes    6,98

x stuks Gemarineerde kalfsreepjes 5.98

x stuks Varkenshaas medaillons 4,98

x stuks Shoarmareepjes 3,48

x stuks Kipfilet 3,48

x stuks Kipfilet gemarineerd 3,48

x stuks Kipsaté (6 stuks) 3,98

x stuks Kip tapasspiesjes (6 stuks) 4,98

x stuks Hartige vinkjes 3,88

x stuks Burgertjes 3,48

x stuks Katenhaasjes 4,98

x stuks Lamsracks (4 stuks) 8,98

x stuks               Lamsrack gemarineerd              8.98

VUL HIER UW NAAM EN ADRES IN:

Naam

Adres

Plaats

Tel.nr.

Medewerkster

IK KOM DE BESTELLING HALEN OP 

¨ Woensdag 22 december van 08.30 tot 17.00 uur 

¨ Donderdag 23 december van 08.30 tot 17.00 uur 

¨ Vrijdag 24 december van 08.00 tot 16.00 uur 

¨ Anders namelijk, 

OPMERKINGEN/AANVULLINGEN: 

VLEES VOORGERECHTEN Per per stuk

x stuks Wieringerweide Carpaccio 4,99

x stuks Vitello Tonato (Kalfs) 4,99

x stuks Gerookte eendenborstfilet 4,99

x stuks Snackschaaltje Beef truffel  4,49

x stuks Snackschaaltje Beef Tataki 4,49

x stuks Snackschaaltje Kip Cajun   4,49


