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Voorwoord
In deze folder kunt u alles vinden wat slagerij de Vos te bieden heeft voor de
kerstdagen, met dit jaar nog meer diversiteit en nieuwe ideeën.

 Rollades
 Gourmet & fondue pakketten
 Vlees specialiteiten
 Kip & kalkoen
 Salades & hapjes
 Winter BBQ
 Speenvarken aan spit
 Geschenksets & cadeaubonnen

Rollades
Ook dit jaar is er weer volop keuze in onze rollades. Hieronder vind u
ons assortiment.
 Runder rollade
Een rollade van mooi mals mager rundvlees €16,99 p/kg
 Varkens rollade
Een rollade van mager varkensvlees €9,99 p/kg
 Half om half rollade
Een rollade van varken en rundvlees €14,99 p/kg
 Procureur rollade
Een rollade van de procureur €12,99 p/kg
 Spek rollade
Een rollade van buikspek €10,99 p/kg

Gourmet & fondue
Bij elk van de onderstaande pakketten krijgt u twee stukjes per soort

 De Vos pakket:
Per persoon €8,99






Biefstuk gekruid
Varkenshaas gekruid
Kipfilet gekruid
Hamburger
Schnitzel

- Biefstuk ongekruid
- Varkenshaas ongekruid
- Kipfilet ongekruid
- Slavink
- Shoarma

 De Luxe pakket:
Per persoon €9,99





Haasbiefstuk gekruid
Kipfilet gekruid
Kipfilet met spek
Katenhaasje

- Haasbiefstuk ongekruid
- Kipfilet ongekruid
- Speenvarken kotelet
- Varkenshaas ongekruid

 Vis pakket:
Per persoon €9,99
 Panga filet
 Zalm filet
 Koolvis filet

- Gamba’s
- Zalm filet gekruid
- Vis hamburger

 Vegetarisch pakket:
Per persoon €9,99
 Op aanvraag

 Verrassing pakket:
Per persoon €8,99
 Laat je verrassen door ons !

 Compleet pakket:
Per persoon €8,99
 Gesneden champignons
 Gesneden paprika
 Gesneden ui

- Stokbrood kruidenboter & 3 saus
- Rundvlees salade
- Plakjes gerookt spek

Het complete pakket kunt u in combinatie met elk ander pakket bestellen vanaf 2
personen!

Vlees specialiteiten
Onze huisgemaakt specialiteiten uit eigen slagerij.
 Duo steak:
- Filetlapje met daarin gekruide biefstuk
100 gram €1,99
 Katenhaas:
- Varkenshaas gekruid omwikkeld in katenspek
100 gram €2,50
 Gevulde Varkenshaas:
- Varkenshaas gevuld met roomkaas & bieslook omwikkeld in gerookt
spek
100 gram €2,75
 Kipfilet speciaal:
- Kipfilet gekruid en omwikkeld in gerookt spek
100 gram €2,50
 Rib – eye:
- Een smaakvolle rundersteak met een vet randje 100 gram €2,99
 Peper steak:
- Malse biefstuk met een peper randje
100 gram €2,99
 Gevulde steak:
- Biefstuk gekruid gevuld met kruidenboter & ui 100 gram €2,99
 Boeren slee:
- Varkenshaas medaillons gekruid op een bedje van boerengroentes &
gerookt spek
100 gram €2,75
 Kipfilet slee:
- Kipfilet blokjes gekruid op een bedje van verse groenten & gerookt spek
100 gram €2,50
 Biefstuk slee:
- Biefstuk blokjes gekruid op een bedje van verse groenten & gerookt
spek
100 gram €2,99
 Mix grill slee:
- Biefstuk, kipfilet & varkenshaas gekruid op een bedje van verse groente
& gerookt spek
100 gram €2,99

Kip & kalkoen
Speciaal voor de kerst diverse kalkoenen te bestellen, gekruid of gevuld het kan
allemaal.
 Hele kip:
- Naturel, gekruid of gevuld
€4,99 p/kg
 Hele kalkoen:
- Naturel of gekruid
€9,99 p/kg
 Gevulde kalkoen:
- De kalkoen is gevuld met gehakt, verse groenten, vers fruit en heerlijke
kruiden
€15,50 p/kg
 Kalkoen drumsticks:
- Naturel of gekruid
€8,98 p/kg
 Kalkoen filet:
- Naturel of gekruid
€12,49 p/kg
 Kalkoen dijen:
- Naturel of gekruid
€9,98 p/kg

De prijzen zijn onder voorbehoud i.v.m. de dagprijs van de poelier.

Feestelijke hapjes
Wij hebben verschillende soorten en maten hapjesschalen. Zo kunt u voor een
standaard hapjesschaal kiezen maar natuurlijk ook voor een luxe variant.

 Standaard hapjes
Per persoon €3,00
- Grillworst
- Zeeuwsspek
- Leverworst
 Luxe hapjes

- Diverse soorten kipstukjes
- Diverse soorten droge worst
- Cowboy vlees

Per persoon €4,50
- Asperges met ham
- Augurk met boterhamworst
- Rookvlees met monchou

- blokje kaas & zilveruitje
- Rauwe ham met meloen
- Gevulde wraps

Deze luxe schalen worden aangevuld met onze standaard hapjes

Feestelijke salades
Een echte specialiteit uit eigen keuken zijn onze salades. De salades worden vers
bereid en zijn alleen op bestelling leverbaar vanaf 2 personen.

 Rundvlees salade luxe:
- Per persoon €5,50
Luxe opgemaakt op een mooie schaal met diverse producten zoals: vers fruit,
eigen vleeswaren, grill specialiteiten en rauwkost.

 Huzaren salade luxe:
- Per persoon €4,50
Luxe opgemaakt op een mooie schaal met diverse producten zoals: vers fruit,
eigen vleeswaren, grill specialiteiten en rauwkost.

 Vis salade luxe:
- Per persoon €9,99
Luxe opgemaakt op een mooie schaal met diverse producten zoals: paling,
zalmfilet, kibbeling, garnalen, makreel en roggebrood.

Wilt u graag stokbrood met
kruidenboter bij de salades ? dit
kan voor slechts €0,50 per
persoon !

Winter barbecue
Voor de winter hebben wij drie van onze best bestelde barbecue pakketten
samen gesteld voor u.

 De vos pakket:
Per persoon €7,99
- Karbonade gekruid
- Kipdeel gegaard
- Portie kip/varken sate
- Hamburger of worstje
- Spies naar keuze
 Fijnproevers pakket:
Per persoon €12,49
-

Biefstuk gekruid of naturel
Filetlap gekruid of naturel
Sparerib gemarineerd
Superspies kip/varken sate
Superspies naar keuze

 Flinnstone pakket:
Per persoon €14,99
-

Flinnstone karbonade 300 gram
T-bone steak 400 gram
Beenhammetje gekruid
Speenvarken gekruid
Superspies kip/varken sate

Speenvarken aan spit
Het speenvarken aan spit is erg populair bij Slagerij de Vos. Het is een barbecue
festijn geschikt vanaf vijftien personen. Het speenvarken is net even wat anders
dan een gewone barbecue. De kosten voor het speenvarken zijn €14,98 per kg.
Het speenvarken word kant en klaar geleverd, dat wil zeggen dat het
speenvarken gepekeld, gerookt en gekookt wordt. U hoeft hem alleen nog maar
aan het spit te doen en opwarmen om hem uit te snijden.
U krijgt van ons een verkorte opleiding tot slager, hierin vertellen wij hoe u het
beste dit stuk mooie vlees kunt bereiden en afsnijden. Deze uitleg word er ook
schriftelijk bijgeleverd. Wij noemen dit actief barbecueën omdat u eigenlijk
constant bezig bent om dit mooie vlees elke keer op een andere manier klaar te
maken.
Wij leveren bij het speenvarken diverse soorten marinades om eventueel het
vlees nog een extra kruiding te geven, van zoet tot pittig.
Voor het speenvarken hebben wij een BBQ met spit op een kar. Bij afname van
het speenvarken is het spit gratis excl. het gas. (2 gas flessen nodig). Wanneer u
zelf gas heeft mag dit natuurlijk ook. De barbecue met spit is bij een minimale
bestelling van vijftien personen gratis. Gas dient altijd betaald te worden. Voor
het gas rekenen wij €15,00 per gasfles.
Ook is er de mogelijkheid om een professionele kok/slager bij te huren. de prijs
hiervan is in overleg.

Geschenk sets
Vind u het ook zo moeilijk om elk jaar weer een origineel cadeau te bedenken?
Voor zowel particulier als zakelijk hebben wij wat ideeen voor u!

 Dienblad standaard
- Per stuk € 24,99
 Droge worst naar keuze
 Zeeuwspek
 Rookworst

 Dienblad de Vos
- Per stuk € 29,99
 Droge worst naar keuze
 Zeeuwspek
 Rookworst
 Grillworst

- Grillworst
- Leverworst
- Incl. dienblad

- Cowboyvlees
- Varkensrollade
- Incl. dienblad

Cadeaubonnen
Wij bieden ook de mogelijkheid om een kerstpakket naar eigen wens in te vullen.
Geeft u liever een klein cadeau dan kunnen wij eventueel een rollade of een
droge worst mooi voor u in pakken. Laat u liever de keuze aan de ander, dan
kunt u natuurlijk een cadeaubon geven. Ook deze hebben wij in alle soorten en
maten, van €5,00 tot €100,00!
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Wij staan altijd open voor opmerkingen en suggesties, zodat wij u nog beter van
dienst kunnen zijn, niet is te gek!

Fijne feestdagen
Namens het gehele team van Slagerij de Vos

