
Bestel bij voorkeur via onze webshop onder 
het kopje: ‘Feestdagen’!

Afhaaldag:
(Bij meerdere afhaaldagen een aparte lijst invullen!)

Naam:
Adres:
Postcode:                                   Plaats:
Telefoon:
E-mailadres:  
Bestelling aangenomen door:
Bijzonderheden:

Omdat wij alle bestellingen in de computer invoeren, vragen wij u de bestellijsten  
zo volledig en duidelijk mogelijk in te vullen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

FEESTDAGEN
BESTELFOLDER

Wij willen u met deze folder helpen het culinaire deel van de feestdagen perfect in te vullen.
U vindt veel terug in deze folder.

Heeft u echter andere wensen of vragen, dan staan wij voor advies klaar in onze winkel.
U kunt er hoe dan ook op rekenen dat wij er alles aan zullen doen om u steeds weer als tevreden klant te

mogen begroeten.

Aantal
bestellijsten:

Betaald:

Ja / nee

Aanmelden nieuwsbrief:
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Alles voor gourmet 
 

Code Basisschalen Prijs Aantal

640 Gourmet/steengrill Basisschaal 2-persoons 500 gr 13,50 Per schaal

642 Gourmet/steengrill Basisschaal 3-persoons 750 gr 20,25 Per schaal

645 Fondue basisschaal (biefstuk, varkenshaas, kipfilet, 
gehaktballetjes, vinkjes) 250 gr p.p. 6,75 Per persoon

Diverse soorten vlees en vis uitbreidingen

1443 Schaaltje gourmet kalkoenfilet (200 gr ca. 8 lapjes) 3,35 Per stuk

1444 Schaaltje gourmet biefstuk (200 gr ca. 8 lapjes) 6,60 Per stuk

1445 Schaaltje gourmet varkenshaas (200 gr ca. 8 lapjes) 4,80 Per stuk

1446 Schaaltje gourmet kipfilet (200 gr ca. 8 lapjes) 3,75 Per stuk

1140 Schaaltje shoarma (300 gr) 5,00 Per stuk

1155 Schaaltje kalfsbief (200 gr ca. 8 lapjes) 8,60 Per stuk

1156 Schaaltje hertenrugfilet (150 gr ca. 6 lapjes) 8,65 Per stuk

1157 Schaaltje lamsfilet (150 gr ca. 6 lapjes) 8,65 Per stuk

1158 Schaaltje worstjes (250 gr ca. 5 worstjes) 4,15 Per stuk

1160 Schaaltje gourmet scampi (200 gr) 6,55 Per stuk

1447 Schaaltje verse zalm gemarineerd (200 gr) 7,30 Per stuk

655 Hamburgertjes gourmet (200 gr ca. 8 stuks) 3,70 Per stuk

656 Vinkjes gourmet (200 gr ca. 8 stuks) 3,70 Per stuk

Diverse gourmet uitbreidingen

1144 Bakje gekookte krieltjes (300 gr) 2,90 Per stuk

1145 Bakje geraspte kaas (100 gr) 1,85 Per stuk

1121 Bakje kruidenboter (150 gr) 2,75 Per stuk
 

Heerlijke koude sauzen
1119 Bakje cocktailsaus (200 gr) 2,90 Per stuk

1146 Bakje knoflooksaus (200 gr) 2,90 Per stuk

1147 Bakje barbecuesaus (200 gr) 2,90 Per stuk

1120 Bakje ravigottesaus (200 gr) 2,90 Per stuk

1448 Bakje Deense saus (200 gr) 2,90 Per stuk

1449 Bakje tzatzikisaus (200 gr) 2,90 Per stuk

Kies bij gourmet altijd voor 
kwaliteitsvlees!

Wij hebben een basisschaal voor 
2 personen en voor 3 personen.

Daarbij kiest u zelf eventuele 
uitbreidingen naar wens.

Denk ook aan onze
heerlijke verse salades
voor bij uw gourmet!!!

(zie heerlijke salades) 

Gourmet/steengrill
Basisschaal

Kogelbiefstuk, varkenshaas, 
kipfilet, hamburgertjes, vinkjes

250 gr € 6,75 per persoon
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Code Buffet aanbiedingen Prijs Aantal

1161 Italiaans buffet aanbieding voor 5-9 personen 195,00 Per complete 
samenstelling

1124 Feest buffet aanbieding voor 5-9 personen 145,00 Per complete 
samenstelling

1450 Diner buffet aanbieding Livar filet voor 2 personen 45,00 Per complete 
samenstelling

1451 Diner buffet aanbieding Livar filet voor 3 personen 67,50 Per complete 
samenstelling

1863 Diner buffet aanbieding Livar stoverij voor 2 personen 49,00 Per complete
samenstelling

1864 Diner buffet aanbieding Livar stoverij voor 3 personen 73,50 Per complete
samenstelling

Complete buffet aanbiedingen
Maak het uzelf gemakkelijk met onze complete buffetten.
Voor iedereen wat wils. Ook de kinderen zullen smullen.

Snel op tafel gezet. U kunt uw tijd echt aan uw gasten besteden.

Diner buffet 
aanbieding Livar stoverij

(Vanaf 2 personen)

Stokbroodje met kruidenboter
*

Bospaddenstoelensoep
*

Mini glaasje vitello tonnato
*

Livar stoverij
*

Risotto
*

Vergeten groente met 
bospaddenstoelen

*
Gemengde sla met sladressing, 

cashewnoten en croutons

Bak mango bavarois
Bak framboos bavarois

Voor 2 pers. € 49,00
Voor 3 pers. € 73,50

Italiaans buffet 
aanbieding

(Voor ca. 5—9 pers.)

Italiaanse saladeschotel
(7 pers.)

Pastasalade, gevulde tomaat, parmaham 
met meloen, cervelaatrolletje met 
mozzarella, cacciatore, Italiaanse 

kipblokjes, tomaat-balsamico salade, 
olijven, tapenade

*
1 hele gepocheerde zalmzijde (ca 1 kg)

*
1 portie gemarineerde scampi’s (400 gr)

*
4 bakjes lasagne (à 500 gram)

*
Varkensfilet (ca. 500 gram)

2 x 250 gr pestosaus
*

1 portie fruit

Voor € 195,-

Feest buffet 
aanbieding

(Voor ca. 5-9 pers.)

Saladeschotel naturel
(7 pers.)

Huzarensalade, gevuld ei, gevulde  
tomaat, ham-asperge rolletjes, rauwe 
ham met meloen, gebraden kipfilet, 

groenten en garnering
*

1 visuitbreiding klein zalm, forel, 
makreel, krab, garnalen

*
1 portie witte kool-fruitsalade

*
1 portie pastasalade met zalm

*
1 portie gemengd fruit

*
Varkensfilet (ca. 500 gr)

1 x 250 gr champignonsaus
1 x 250 gr stroganoffsaus

*
10 halve zalmmootjes met dillesaus

Voor € 145,-

Diner buffet 
aanbieding Livar filet

(Vanaf 2 personen)

Stokbroodje met kruidenboter
*

 Roomsoep van bosui
*

Mini quiche lorraine
*

Stuk gebraden Livar filet met
Limburgse saus en truffelroomsaus

*
Aardappelgratin

*
Sugar snaps met wortelbolletjes,

spruitjes met spekjes
*

Gemengde sla met sladressing, 
cashewnoten en croutons

*
Bak chocolademousse

Bak vanillemousse

Voor 2 pers. € 39,90
Voor 3 pers. € 59,85
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Heerlijke saladeschotels
Code Saladeschotel naturel Prijs Aantal

1101 4 personen 42,00 Per schaal

1150 5 personen 52,50 Per schaal

1151 6 personen 63,00 Per schaal

1152 7 personen 73,50 Per schaal

Italiaanse saladeschotel

1163 4 personen 56,00 Per schaal

1164 5 personen 70,00 Per schaal

1165 6 personen 84,00 Per schaal

1166 7 personen 98,00 Per schaal

Hapjesschaal 

1100 4-7 personen 62,50 Per schaal

Visuitbreiding 

1102 400 gram 3-5 personen 18,40 Per schaal

1103 1200 gram 9-15 personen 55,20 Per schaal

Hele zalmzijde gepocheerd

1055 Ca. 1 kg 45,00 Per stuk

Saladeschotel naturel
Huzarensalade, gevuld ei, gevulde tomaat, 

ham-asperge rolletjes, rauwe ham met 
meloen, gebraden kipfilet, groenten en 

garnering

Italiaanse saladeschotel
Pastasalade, gevulde tomaat, parmaham 

met meloen, cervelaat , rolletje met  
mozzarella, cacciatore, Italiaanse kipblokjes, 
tomaat-balsamicosalade, olijven, tapenade

Hele gepocheerde zalmzijde
op schaal

Hapjesschaal
Snackballetjes, smikkelspekjes, gegrilde 

drumsticks, kaasblokjes, cervelaatblokjes, 
reepjes rauwe ham, quiche puntjes, olijven, 

rauwkostsalade, mosterd, knoflooksaus, 
stokbrood, kruidenboter

Visuitbreiding 
(bedoeld als uitbreiding op de

kerstsaladeschotel)
Zalm, forel, makreel, krab, garnalen
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Heerlijke salades
Code Maaltijdsalades Prijs Aantal

1113 Bakje witte kool-fruitsalade (400 gr) 4,15 Per bakje

1114 Bakje Griekse boerensalade (350 gr) 4,15 Per bakje

1116 Bakje kartoffelsalade (400 gr) 3,99 Per bakje

1115 Bakje pastasalade + zalm (400 gr) 5,80 Per bakje

1148 Bakje komkommersalade (350 gr) 3,95 Per bakje

1149 Bakje koude schotel (500 gr) 5,50 Per bakje

1123 Bakje fruitsalade (400 gr) 5,10 Per bakje

1453 Bakje vleessalade met cashewnoten (200 gr) 3,60 Per bakje

1454 Bakje kip americainsalade (200 gr) 4,60 Per bakje

1455 Bakje eiersalade (200 gr) 3,35 Per bakje

1456 Bakje gerookte zalmsalade (200 gr) 6,30 Per bakje

1457 Bakje tonijnsalade (200 gr) 5,00 Per bakje

1458 Bakje haringsalade (200 gr) 2,95 Per bakje

1459 Bakje selderijsalade (200 gr) 2,85 Per bakje

1460 Bakje rauwkostsalade (200 gr) 2,85 Per bakje 

Kant-en-klare gerechten
Code Gebraden vlees Prijs Aantal

1104 Party hammetje (ca. 1 kg voor 5-8 personen) 17,00 Per stuk

1109 Gebraden varkensfilet (250 gr voor 2 personen) 6,25 Per portie

1111 Gebraden varkenshaas (250 gr voor 2 personen) 7,90 Per portie

1112 Gebraden kipfilet (250 gr voor 2 personen) 7,10 Per portie

Sauzen voor bij gebraden vlees

1105 Champignonsaus (250 gr voor 2 personen) 2,90 Per portie

1106 Stroganoffsaus (250 gr voor 2 personen) 2,90 Per portie

1167 Honing-mosterd saus (250 gr voor 2 personen) 2,90 Per portie

1168 Pestosaus (250 gr voor 2 personen) 2,90 Per portie

1108 Pepersaus (250 gr voor 2 personen) 2,90 Per portie

Zie ook onze culinaire sauzen in glazen potjes op pagina 11

Kant-en-klare gerechten

1135 Kipragout (500 gr) 8,35 Per portie

1136 Bospaddestoelen kalfsvlees (500 gr) 9,45 Per portie

1137 Wild stoofpotje (500 gr) 10,25 Per portie

1153 Livar stoverij (500 gr) 8,90 Per portie

1009 Limburgs konijn in saus (1 bout) 9,95 Per portie

1019 Lasagne bakje 8,75 Per portie

Warme vis gerechten

1416 Kabeljauw in roomsaus 6,95 Per moot

1138 Zalmmootje + dillesaus (ca. 325 gr) 6,95 Per moot

1154 2x Zalmmootje + dillesaus (ca. 650 gr) 13,90 Per portie

1162 Portie gemarineerde scampi’s (ca. 500 gr)  
(Ook koud heerlijk bij uw buffet of brunch)

18,90 Per portie
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 Kant-en-klare bijgerechten
Code Bijgerechten Prijs Aantal

1011 Bakje gegratineerde aardappeltjes 4,15 Per portie

1012 Bakje gebakken aardappeltjes 4,15 Per portie

1013 Bakje opgespoten puree uit de oven 4,15 Per portie

1467 Bakje tagliatelle met pesto 4,15 Per portie

1014 Portie bloemkool met Hollandaise saus 3,10 Per portie

1015 Portie haricot verts met spekjes 3,10 Per portie

1030 Portie rode kool met appeltjes 3,10 Per portie

1466 Portie witlof gratin (2 stronkjes) 3,10 Per portie

Brood & kruidenboter
Code Brood Prijs Aantal

1117 Zakje gesorteerde mini-broodjes (5 stuks) 3,10 Per 5 stuks

1118 Stokbrood 1,95 Per stuk

Kruidenboter en tapenade

1121 Bakje kruidenboter 2,75 Per bakje

1461 Bakje tapenade (100 gr) 3,00 Per bakje
 

Kant-en-klare nagerechten
Code Nagerechten Prijs Aantal

1017 Chocolade mousse (3-4 personen) 5,75 Per bak

1029 Panna cotta met rood fruit (3-4 personen) 6,85 Per bak

1031 Vanille mousse (3-4 personen) 5,75 Per bak

1034 Cappuccino bavaroise (3-4 personen) 5,75 Per bak

1038 Mango bavaroise (3-4 personen) 5,75 Per bak

1028 Framboos bavaroise (3-4 personen) 5,75 Per bak

Denk ook eens aan een heerlijk kaasplankje.
Wij hebben de heerlijkste kazen in ons assortiment en adviseren u graag bij uw keuze!
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LIVAr lendefilet met 
mosterd-honing marinade

Bereiding
Verwarm de oven voor op 175 graden. Boen 
de sinaasappel schoon en rasp de schil. 
Je hebt de rasp van een halve sinaasappel 
nodig. Zorg dat je alleen het oranje van de 
schil raspt: het wit geeft een bittere smaak. 
Maak een marinade van de tijmblaadjes, 
mosterd, honing, sinaasappelrasp en 1 
eetlepel sinaasappelsap. Dep het vlees droog 
en smeer het royaal in met de marinade. Laat 
in een kom in de marinade minimaal een uur 
afgedekt in de koelkast staan. Een hele nacht 
mag ook.

Haal het vlees uit de koelkast en laat minstens 
30 minuten op kamertemperatuur komen. 
Verhit driekwart van de boter in de braadpan 
en braad de Livar Lendefilet rondom aan. Vet 
ondertussen een ovenschaal in met de rest 
van de boter. Leg het vlees in de ovenschaal 
en bewaar het braadvocht voor de jus.

LIVAR, HET LIMBURGS KLOOSTERVARKEN
De oorsprong van het Limburgs 
Kloostervarken ligt op de eeuwenoude 
kloosterboerderij van Abdij Lilbosch in 
Echt. Sinds 1999 werken Livar en de abdij 
samen om op de meest diervriendelijke 
manier varkens te houden. Inmiddels zijn 
er meerdere boerderijen in Limburg die 
op dezelfde wijze, en met net zo veel zorg, 
Livarvarkens houden.

Het Livarvarken is ontstaan uit een 
bijzondere kruising van rassen. Onze 
varkens worden gevoed met heerlijke, 
in Limburg geteelde granen. Ze hebben 
een bed van stro en kunnen lekker buiten 
scharrelen. Zo ontstaat smaakvol vlees 
van de beste kwaliteit.

Dat proef je!

Plaats het vlees in de oven en braad het 
in 35 tot 45 minuten gaar. Haal daarna 
de ovenschaal uit de oven en dek af 
met aluminiumfolie. Laat de Lendefilet 
nog 10 minuten rusten alvorens je het 
aansnijdt. Het vlees is nu klaar om op te 
dienen.

Maak ondertussen de jus door het 
braadvocht aan te maken met een 
roux. Een roux maak je heel eenvoudig: 
smelt de boter in een pan en voeg 
daarna de bloem toe. Bak het geheel 
totdat de bloem gaar is en een beetje 
bruin kleurt. Voeg bouillon toe totdat 
de gewenste dikte bereikt is. Voeg het 
bewaarde braadvocht toe en breng de 
jus eventueel op smaak met peper en 
zout.

Serveren
Snij de Livar Lendefilet voor de helft aan 
en presenteer het geheel op een mooie 
schaal met wat takjes tijm als garnering. 
Serveer de jus ernaast. Lekker met 
gebakken aardappeltjes en rode kool.

www.livar.nl

tel: 046-4371795 - fax: 046-4362783 - email: info@slagerijveugen.nl - web: www.slagerijveugen.nl  |  76  |  Slager traiteur Guido Veugen - adres: Markt 100a, 6191JK Beek

Ingrediënten (4 pers.)

Voor het vlees:
500 gram Livar Lendefilet

2 el Franse mosterd
2 el honing
1 sinaasappel
1 el verse tijmblaadjes
50 gram boter

Voor het jus:
50 gram boter
50 gram bloem
200 ml bouillon

Benodigdheden
Ovenschaal, braadpan
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Heerlijke snacks
Code Snacks Prijs Aantal

464 Gegrilde drumsticks 1,73 100 gram

465 Schatteboutjes (gegrilde zoete kippendijen) 1,73 100 gram

460 Varkensboutje in honingmarinade 1,89 100 gram

461 Stukje gegrild spek 1,73 100 gram

406 Smikkelspekjes 2,36 100 gram

470 Snackballetjes 2,09 100 gram

070 Satéballetjes 2,09 100 gram

457 Gehaktballen 1,73 100 gram

385 Oerballen 1,73 100 gram

920 Grillworst 1,94 100 gram

534 Florijnen 2,09 100 gram

453 Mini kipspiesje 2,52 100 gram

486 Quiche lorraine 2,36 Per stuk

450 Saucijzenbroodje 2,25 Per stuk

687 Mexicaans tortilla puntje 2,95 Per stuk

756 Broodje frikandel 2,05 Per stuk

159 Tortilla snack 3,10 Per stuk

723 Iberische ham Pata negra 12,60 100 gram

 Denk ook aan de heerlijke olijfolie van Puur olijf.

Combineer bijvoorbeeld de olijfolie sinaasappel met de witte balsamico en u heeft  
de lekkerste dressing voor uw salades. Of bak uw lamsvlees in de bakolijfolie en  

besprenkel het na het bakken met een beetje olijfolie met rozemarijn.

Kant-en-klare maaltijd
Code Maal-Speciaal Prijs Aantal

1663 Varkenshaas in truffelsaus met rozemarijn  
aardappeltjes en broccoli 6,95

Maal-Royaal

1664 Zalm in dillesaus met tagliatelle + gemengde groente 6,95 Gratis toetje 
of salade
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(1592)  Smulplank  per plank  48,- (4 bakjes naar keuze )

Smulplank
Smulplank Kies uit onderstaande bakjes: 4 per plank Aantal

1584 Bakje balletjes gehaktballetjes / satéballetjes / dadel met spek

1585 Bakje spiesjes Griekse spiesjes / Italiaanse spiesjes / satéspiesjes

1586 Bakje tapas olijven / peppadew / zontomaatjes

1587 Bakje Mediterraan cacciatore / fuet / pestokaas

1588 Bakje Hollands cervelaatblokjes / kaasblokjes / ham-spekreepjes

1589 Bakje vis gemarineerde scampi’s / forel / gerookte zalm

1590 Bakje smaak saltufo / truffel kaasblokjes / geitenkaas fenegriek

1591 Bakje salades  eiersalade / tonijnsalade / selderijsalade

Denk ook aan stokbrood of ciabatta om de salades op te serveren.
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Rundercarpaccio
Leg gemengde sla op het bord en 

besprenkel met mosterd-dille dressing. Leg 
de dunne plakjes runderhaas er bevroren 
op en laat op kamertemperatuur komen. 

Besprenkel nogmaals met de dressing. 
Maak het af met Parmezaanse kaas, 

gebrande pijnboompitjes en zwarte peper.

Lauwwarme gerookte kipfilet met 
vijgenkonfijt 

Leg gemengde sla op het bord en 
besprenkel met mosterd-dille dressing. Leg 
de dunne plakjes gevacumeerde gerookte 
kipfilet eerst in warm water en dan op de 

sla. Serveer met de vijgenkonfijt en serveer 
met toast en roomboter.

Pasteitje met kipragout
(of hertenragout)

Leg de ragout in de vacuümverpakking in 
warm water (ca. 70 graden) gedurende 30 

minuten. Zet het pastei bakje in de oven ca. 
12 minuten op 180 graden. Presenteer op 
een bord en garneer af met een carambola 

en een rode kers.

Cadeautje met geitenkaas 
en honing

Bak de geitenkaas ingepakt in pancetta in 
oven of pan en laat afkoelen. Ontdooi een 

plakje bladerdeeg en leg het gebakken 
kaasje hier op. Vouw dicht en bestrijk met 

eigeel. Bak af in de oven op 200 graden 
gedurende 20 minuten. Serveer op bedje 
van sla, besprenkeld met honing-mosterd 
vinaigrette en cashewnoten. Schenk een 

beetje honing langs de rand van het bord.

Voorgerechten
Code Carpaccio Prijs Aantal

1000 Plakjes rundercarpaccio 6,25 Per portie 
diepvries

1669 Truffelmayonaise 3,70 Per potje

710 Parmezaanse kaas 3,14 100 gram

Gerookte kipfilet

1001 Plakjes gerookte kip vacuüm 2,05 100 gram

1462 Mosterd-dille dressing 3,14 Per flesje

487 Vijgenkonfijt 2,30 100 gram

Pasteitje met kipragout

1135 Kipragout (500 gr voor 2 personen) 8,35 500 gram

1137 Wild stoofpotje (500 gr voor 2 personen) 10,25 500 gram

451 Pastei bakjes 0,85 Per stuk

Cadeautje met geitenkaas

354 Geitenkaas met pancetta 2,47 100 gram

952 Verse eieren 0,26 Per stuk

1464 Honing-mosterd vinaigrette 3,10 Per flesje

1465 Limburgse honing 5,78 Per pot

Vitello tonnato

925 Gebraden kalfsfricandeau 4,73 100 gram

521 Tonnato saus (met tonijn) 2,51 100 gram

Soepen
Code Soepen Prijs Aantal

428 Roomsoep van bosui (3 borden) 4,15 Per pot

447 Aspergesoep (3 borden) 4,15 Per pot

423 Groentesoep (3 borden) 4,15 Per pot

615 Kippensoep (3 borden) 4,15 Per pot

649 Bospaddenstoelensoep (3 borden) 4,15 Per pot

435 Tomaten-groentesoep (3 borden) 4,15 Per pot

420 Goulashsoep (3 borden) 4,15 Per pot

421 Erwtensoep (3 borden) 4,15 Per pot

422 Rundvleesbouillon (3 borden) 2,36 Per pot

482 Broccoli-roomsoep (3 borden) 4,15 Per pot

436 Pompoensoep (3 borden) 4,15 Per pot
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Hoofdgerecht suggesties
U kunt natuurlijk een mooie kalfsoester of hertenrugfilet laten afsnijden, maar u kunt 
ook eens denken aan een trio van kleiner gesneden oestertjes of biefstukjes en deze 

combineren tot 1 gerecht. Of serveer het vlees van uw keuze eens in bladerdeeg.

Combineer ze met onze heerlijke kant-en-klare culinaire sauzen.

Code Vers vlees suggesties Prijs Aantal

003 Kogelbiefstuk 3,29 100 gram

001 Runderhaas 6,28 100 gram

100 Varkenshaas 2,36 100 gram

202 Kalfsoesters 4,31 100 gram

325 Kalkoenfilet 1,68 100 gram

138 Livar filet 2,26 100 gram

140 Iberico racks 3,14 100 gram

119 Procureurrollade 1,67 100 gram

102 Varkensfiletrollade 1,88 100 gram

038 Ribeye Australië 4,19 100 gram

040 Australische striploin 4,19 100 gram

258 Lamsrack 4,83 100 gram

259 Lamsfilet 4,99 100 gram

335 Konijnenbouten (diepvries) 1,79 100 gram

331 Tamme eendenborstfilet 3,40 100 gram

346 Hertenrugfilet 5,79 100 gram

344 Hazenrugfilet 5,99 100 gram

319 Tante Door hele kip 0,94 100 gram

54 Wagyu haas (diepvries) 19,90 100 gram

Culinaire sauzen in glazen potjes
(uit eigen keuken)

Code Culinaire sauzen in glazen potjes Prijs Aantal

1307 Limburgse saus 3,10 Per potje

1107 Preiselbeerensaus 3,10 Per potje

1667 Rode portsaus 3,10 Per potje

1668 Truffelroomsaus 3,10 Per potje

Konfijten
Heerlijk bij paté en kaas of door de jus bij vlees- en wildgerechten.

Code Konfijten Prijs Aantal

494 Ardeense uienkonfijt 2,09 100 gram

487 Vijgenkonfijt 2,30 100 gram
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Overige wensen
Het is onmogelijk om ons hele assortiment in een folder te vangen.  

Alles wat u niet in deze folder gevonden heeft, kunt u hieronder opschrijven.
Heeft u vragen en/of speciale wensen? Aarzel dan niet om contact op te nemen, wij adviseren u graag!

Vleeswaren kunt u het beste vers laten afsnijden bij het afhalen van uw bestelling.

Onze openingstijden en besteltermijnen vindt u op het inlegvel dat bij deze folder hoort!
(Haal u olijfolie, dressings, etc. bij voorkeur al eerder in huis, dat bespaart u en ons weer werk met de drukke feestdagen.)

Code Artikel Aantal

Geef eens iets hartigs cadeau!

Bedankt voor uw vertrouwen.
Heeft u opmerkingen en/of tips? Laat ons dit dan weten, zodat wij onze service steeds weer kunnen verbeteren!!!

Slager traiteur Guido Veugen
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