VOORGERECHTEN
		

Aantal

gewicht

FEESTROLLADES EN BRAADSTUKKEN
Rollades kunt u rauw of gebraden bestellen

Carpaccio

Magere runderrollade / lenderollade		

Vitello Tonato

Varkensfiletrollade / H.O.H. rollade 		

Tapasschaal klein

Kiprollade

		

Tapasschaal groot

Rosbief aan het stuk

		

GOURMET EN FONDUE
Gourmet de Luxe

SPECIAAL AANBEVOLEN

Fondue de Luxe

Carpacciorollade 			

Vegetarische gourmet

Rollade van Picanha 			

						

VLEESSPECIALITEITEN
Aantal

rauw/gebraden

Gewicht Aantal

Tutti frutti-rollade 			
Kiprollade 			

van Keurslager Han de Vries
		

We maken er samen smaakvolle feestdagen van!

Bestellijst feestdageN

gewicht

Haasbiefstuk

WILD

Neem
mij
mee

Kogelbiefstuk
Kalfsoester

Lamsbout

SAUZEN 			

Runderribeye

Kerriesaus 		

Runderentrecote

Uiensaus 		

Kalfsschnitzel
Lamsrack

klein aantal

Knoflooksaus		

BRAADSLEE

Kruidensaus 		
Joppiesaus 		

• Biefstuk met mozzarella
en pestomarinade
• Varkenshaas met brie
en pancetta

Kruidenboter 		

DIVERSEN/AANVULLINGEN

• Gemarineerde kip met
zongedroogde tomaatjes

UW GEGEVENS
Naam :

Tel.nr. :

Donderdag 23 december zijn wij in verband met het bereiden van uw bestellingen GESLOTEN!
Op 24 december kunt u uw bestelling vanaf 8.00 uur afhalen.

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

			 Aantal

Adres :

groot aantal

fijne feestdagen
Han de Vries, keurslager
Driemaster 7, De Rijp, Tel. 0299-671339
www.devriesderijp.keurslager.nl
info@devriesderijp.keurslager.nl

Han de Vries, keurslager

Smakelijktafelen

Cadeaukaart

Gezelligheid, een goede sfeer en lekker eten. Dat is waar
wij graag aan willen bijdragen met onze specialiteiten.
Bekijk in deze folder een mooie selectie van onze feestelijke
producten. We maken er samen een feestje van!

Vleesspecialiteiten
van Keurslager
Han de Vries

Voorgerechten

Carpaccio

Altijd goed:

• Haasbiefstuk
• Kogelbiefstuk
• Varkenshaas
• Kalfsoester
• Kalfsschnitzel

475

per persoon
Dungesneden haasbiefstuk met een
overheerlijke pestodressing van peterselie,
basilicum, pijnboompitjes en Parmezaanse
kaasschilfers.

***

Vitello Tonato

per persoon
Heerlijk gebraden kalfsrosbief met
huisgemaakte tonijnmayonaise.

4

75

Vleeswaren en salades
Uiteraard kunt u ook tijdens de kerst bij ons
terecht voor onze heerlijke, huisgemaakte
salades en vleeswaren. Tevens vullen wij ons
assortiment aan met geïmporteerde
vleeswaren uit Italië en Spanje. Daarnaast
hebben wij ook dit jaar weer een aantal
vleeswarenverrassingen voor u!

Tapasschaal
(tip van Han)

Groot: 7 soorten
Klein: 3 soorten

per stuk

16

per stuk

Heeft u onze paté al geproefd? Gedurende
het hele jaar zijn er diverse smaken aanwezig
in onze Keurslagerij. Wij vullen ons
assortiment echter aan met patés die niet
mogen ontbreken tijdens de kerst. Probeert
u bijvoorbeeld eens de ambachtelijke
wildpatés.

Schotels voor
gourmet en fondue

Gourmetschotel

300 gram per persoon
Kogelbiefstuk, kalfsoester, bistrosteak,
kipfilet naturel/gemarineerd, shoarma, mini
vink, varkenshaas naturel/gemarineerd,
gourmetstokjes

95

795

De slager maakt voor u een lekkere en
gevulde schaal waar iedereen ongetwijfeld
van zal genieten! De schaal zal worden
gevuld met tapas, bestaande uit diverse
smakelijke vleeswaren en gedroogde
worstsoorten. Om heerlijk van te smullen!

Varkensfilet met
verse Italiaanse
kruiden

PatÉ

***

p.p.

895

Fondueschotel

300 gram per persoon
Kogelbiefstuk, kalfsoester, kipfilet naturel,
slavink, varkenshaas, gehaktballetjes,
tartaarballetjes

***

p.p.

45 min.

p.p.

Hoofdgerecht

BENODIGDHEDEN

Sauzen e.d.

Keuze uit onze huisgemaakte knoflook-,
kerrie-, uien-, kruiden-, shaslick- en
joppiesaus. Ook voor de lekkerste
kruidenboter kunt u bij ons terecht.

Kom voor een advies op maat of
een speciale wens naar onze
Keurslagerijen. Wij stellen uw
gourmet- of fondueschotel
samen zoals u dat wilt.

895

w 1 kg varkensfilet met vetrand, op
kamertemperatuur
w 7 g salie, blaadjes fijngesneden
w 15 g citroentijm
w 7 g rozemarijn, takjes fijngehakt
w 2 tenen knoflook, gepeld en geplet
w rasp en sap van een halve citroen
w 4 el olijfolie
w 125 g roomboter
ee t
t compl
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TIP!

Bereiding

egerec
groent ursl ager.
de Ke

1. V erwarm de oven op 170 graden en wrijf het
vlees in met peper, zout en citroenrasp.
Smelt 25 g roomboter met 2 el olijfolie in
een braadpan en bak de rollade in ongeveer
5 minuten rondom bruin.

Vlees in braadslee

De smaakvolle braadsledes zijn gemakkelijk
in de oven te garen.
Braadsleetjes per 1 persoon in de smaken:
• Biefstuk met mozzarella en pestomarinade
• Varkenshaas met brie en pancetta
• Gemarineerde kip met zongedroogde
tomaatjes

Feestrollades en
braadstukken

• Magere runderrollade / lenderollade
• Varkensfiletrollade/ Half-om-halfrollade
• Kiprollade
• Rosbief aan het stuk

Speciaal aanbevolen

Carpacciorollade

mager rundvlees gevuld met oude kaas in
pesto en Provençaals gekruid.

Picanha

***

staartstuk in zijn geheel braden inclusief het
lekkere randje vet!

***

Tutti frutti-rollade
varkensfiletrollade gevuld met tutti frutti.

Kiprollade

***

scharrelkippendijrollade van
800 gram, gekruid.
Rollades en braadstukken kunt u zowel rauw
als gebraden bij ons bestellen! Daarnaast
hebben wij bij Keurslagerij Han de Vries een
groot assortiment aan verschillende kruiden
en marinades om uw rollades nog specialer
te maken.

Wild, kalkoen
en gevogelte

Bestel uw wild tijdig om teleurstellingen te
voorkomen. Kijk voor recepten of
bereidingsadviezen eens op
www.wildplaza.com.
Denkt u o.a. aan hertenbiefstuk, parelhoen,
eendenborst of konijnenbout.
Wij staan klaar om van uw kerstdiner
een feest te maken.

2. H aal het vlees uit de pan en leg het in een
ovenschaal. Snijd de resterende roomboter in
plakjes en verdeel dit samen met de resterende
olijfolie, citroensap, fijngesneden salie,
rozemarijn, geplette knoflook en takjes tijm
rondom het vlees.
3. P laats het gerecht 35 minuten in de oven of tot
een kerntemperatuur van 58 graden. Bedruip
het vlees iedere 15 minuten met het braadvocht.

Vegetarische gourmet
Een sortering van
5 vegetarische lekkernijen

4 pers.

• Lamsracks
• Lamsbout
• Runderribeye
• Runderentrecote

Cadeautip!

895

Bekijk meer recepten op keurslager.nl

4. L aat het vlees rusten en snijd het daarna in
plakken. Serveer deze varkensfilet met een
paddenstoelenroomsaus van de Keurslager of
met het eigen braadvocht.

fijne feestdagen

