Gourmetschotel luxe

Gourmetschotel populair

11,50 per persoon

7,95 per persoon

haasbiefstuk, varkenshaas,
mini saté, kalfsbiefstuk,
gemarineerd lamskotelet, gemarineerde kipfilet,
shoarma en gekruide mini speklapjes

biefstuk, varkensschnitzel, gemarineerde kipfilet,
mini worstje, kwartponder, shoarma,
boerengehakt burger
en gekruide mini speklapjes

Aantal

Aantal

All-in (met salade in bakken,
saus en stokbrood) € 15,95 p.p Aantal

All-in (met salade in bakken,
saus en stokbrood) € 12,50 p.p Aantal

Aantal
Gewicht

Rollades

Aantal
Gewicht

runder rollade
lende rollade / Bavetrollade
half om half rollade
varkensrollade/filet *
kalfsrollade/lamsrollade*
Aantal
Gewicht

Rundvlees
Cote `d Boeuff (een smaaksensatie)

wegdammerrib
varkenshaas lang/kop *
katenhaasjes
schnitzel gep./ongep. *
cordon bleu/bedientjes *
haas op stok
Aantal
Gewicht

..... pers.
Aantal
Gewicht

Kalfsvlees/lamsvlees/wild
kalfsbiefstuk
kalfsschnitzel/oester *
kalfsschenkel
lamsbout/lamsrack *
lamscotelet/lamsschouder*
hertenbiefstuk

Sleetjes
Herfst sleetje (wegdammerrib)
Grillsleetje varkenshaas
Grillsleetje biefstuk
Grillsleetje kip
Wrap gehakt / wrap shoarma*

zolang de voorraad strekt

Cote `d boeuff gekruid (lapjes)
haasbiefstuk
Hollandse biefstuk/kogelbiefstuk*
entrecote/ribeye *
lende/Bavet *
ribstuk/sucadelappen *
poulet/hachee vlees *
ossenstaart/schenkel *
runderschnitzel/baklappen *
hoffelijke biefjes/runder cordon bleu*
Stokkumer steak/carpacciosteak*
Carpaccio gesneden

Varkensvlees

Aantal
Gewicht

Worst soorten
verse worst grof/fijn *
Twentse Boerenworst
rookworst 1 pers.
rookworst grof/fijn *
saucijzen/mini saucijzen *
knakworst / knakworst brie walnoot *
droge worst/Italiano *
Deepse spiekers/Borgmennekes *
Chorizo/Roquefort *
Salami walnoot
Venkelworst/Salami Pur Porc *
Tukker terror / Jägerwurst *

Naam:....................................................... Ophaaldatum:...............................................

						

wenst u Fijne Feestdagen

Z.O.Z.

Adres:....................................................... Tel. Nr.:.........................................................
				 					

Tel. 0547 - 35 13 89, info@slagerijkastelein.nl, www.slagerijkastelein.nl
Voor de komende feestdagen hebben wij voor u: super dikbillen, eerste klas zoogkalfsvlees en Texels lamsvlees!
Al het vee komt uit onze eigen Hof van Twente.

Smulsteen

Aantal

Aantal
Gewicht

Kastelein salade: kampioen 2019
rundvleessalade
brunch/Twentse salade *
kartoffel salade met/zonder spek *
zalmsalade
Oma salade
Waldorf salade/Holtmaat ponds bak*
gr. huissalade
gr. Mango salade
gr. Tusvelder rauwkost

Bulgaarse smulsteen
Amerikaanse smulsteen
Franse smulsteen
Hollandse beenham smulsteen
Smulsteen mixed grill trio
Aantal
Gewicht

Kant en klaar
Snackballetjes / Grillvingers *
kipvinken gebraden
spare ribs
flintstones/wilma’s *
saucijzenbroodjes groot
saucijzenbroodjes klein
quiche lorraine
gevuld stokbrood ui/kaas *
grillworst zonder kaas/met kaas *
Pittige tante
spicy bacon
Javaanse driehoekjes
cowboy vlees
smulbuikjes
kippeling/Honey pops *
wildpeper Beste van Twente!!

Tomatensoep / Bospaddestoelensoep *
Bakje(s)

Salade, sausjes en paté
knoflooksaus
whiskeysaus

champignonroomsaus/peperroomsaus *

zigeunersaus
ravigottesaus
kruidenboter
filet american
kip cherry salade
gr. notenpaté
gr. boerenpaté
gr. cranberrypaté/Wild paté *

Salades/rauwkost

Luxe opgemaakte salades

Aantal

zalmsalade € 7,95 per persoon
Kastelein salade € 6,95 p.p.
Hors d’Oeuvre € 8,45 per persoon
(Kastelein salade)
evt. andere soorten mogelijk.

Vleeswaren

Gewicht
gr.
gr.

gebraden wegdammerrib
gebraden rosbief

gr. gebraden runderrollade/- varkens rollade *
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

gebraden ribeye
achterham gerookt/ongerookt *
runder rookvlees/rookvlees worst *
nagelhölt
parmaham/pavantriham*
Jonkheer Gijs/rauwe ham walnoot *
Ardennerham
gebraden kalfsfricandeau voor
vitello tonnato
gebraden beenham
Winterbeenham
Herfstrollade

Aantal
Gewicht

Diversen

* gelieve duidelijk doorhalen wat niet van toepassing is.
De bestelling kunt u ook online aan ons doorgeven op:
www.slagerijkastelein.nl
Deze bestelling kan ingeleverd worden t/m maandag
20 december 2021. LET OP!! NA DEZE DATUM IS
BESTELLEN NIET MEER MOGELIJK.
U bent natuurlijk van harte welkom in onze winkel.
DONDERDAG 23 DECEMBER ZIJN WIJ DE GEHELE DAG GESLOTEN,
(i.v.m. voorbereidingen bestellingen 24 december) deze dag is het wel mogelijk om tussen 8 uur en 16.00 uur
uw bestelling af te halen aan de achterkant van de slagerij (géén verkoop).
Vr. 24 December (open van 8.00 tot 16.00) Bestellingen ophalen op alfabet van achternaam:
dit geldt voor de winkel (ook geopend voor verkoop) en voor het afhaalpunt aan de achterkant (hier géén verkoop)
A t/m F: 8.00 – 10.00 uur

G t/m K: 10.00 tot 12.00 uur

L t/m P: 12.00 tot 14.00 uur

Q t/m Z: 14.00 tot 16.00 uur

