De Keurslager,
uw lekker eten specialist.
Ook tijdens de feestdagen!

Wild
Om er zeker van te zijn dat u een lekker stukje
wild kunt serveren met de feestdagen,
adviseren wij om tijdig bij ons de bestelling
door te geven!
Lekkere recepten kunt u vinden op
www.wildplaza.com
Kalkoen, hertenbiefstuk,
eendenborstfilet, parelhoen, hazenrug,
konijnenpoten, gekonfijte eendenbout,
herten goulashvlees, fazant, wild zwijn,
struisvogelfilet

Feestelijke
maaltijdsalades
• Rundvleessalade
• Paradijssalade met een snuifje tonijn
•	Scharrelsalade lekker frisse salade met
scharrelei, zonder vlees!
•	Kerstsalade met ruime opmaak van luxe
vleeswaren of vis
Heeft u interesse in een buffet? Kijk dan in
onze webshop op www.vleesenmeer.nl

Een makkelijke Kerst
Wilt u een makkelijk kerstdiner of een
geslaagd diner voor grotere groepen?
Uit onze Keurslager Culinair-keuken kunt u
kiezen uit een vijftal kant en klare, heerlijke
oplossingen.
Deze kunt u tot en met 20 december
bestellen!
•	Coq au vin met gekruide rijst (heerlijke
Franse kipschotel)
•	Hertengoulash met gekruide
aardappelpuree
•	Boeuf Bourguignon met witte rijst
(rundvleesschotel met een vleugje wijn)
• Hazenpeper met home made potatoes
•	Kipsaté met stokbrood Bretagne,
huisgemaakte kruidenboter en een
saladeschotel naar keuze

Volg ons ook op Facebook!

Van Bourgondiën, keurslager
Muiderbos 170, Hoofddorp
Tel. 023-5637790
www.vanbourgondien.keurslager.nl
info@vanbourgondien.keurslager.nl

Creatief Tafelen
Juist in deze drukke decembermaand,
maken we meer tijd vrij om uitgebreid te
koken. Of het nu gaat om een lekkere
lunch, gourmet of verrassend diner, bij
Keurslagerij van Bourgondiën vind je de
lekkerste ingrediënten om van iedere
feestmaaltijd een succes te maken.

Specials
Kerstbeenhammetje
(gekookt of ongekookt)
Op maat gemaakt = minimaal 8 dagen van
tevoren bestellen
Diamanthaas, runderbavette, flat
ironsteak, longhaas en côte de boeuf
Zeer smaakvol rundvlees, maar op=op!
Smulsteen Mixed Grill
Wees er op tijd bij!
Noorse Ribbe
(varkensfilet met een zwoerdje)
Noorse specialiteit, heerlijk gekruid
Côte de Veau
Mooi stuk kalfslende met been voor een
fantastische smaak
Runder Entrecôte
(Gerards favoriet)
Van onze “Beef Best” koeien, met gratis
pepersaus

Gourmet standaard
Biefstuk, polderschijfjes, kipfilet, gekruid
gehakt, varkenshaas, shoarma

Vleeslasagne
De nieuwe specialiteit, mager
varkensvlees met tussen de laagjes het
geheim van Gerard!

Op zoek naar een lekker
cadeau voor de feestdagen?
Geef eens een Keurslager
Cadeaukaart!

Voorgerecht

Kerstrollades

• Rundercarpaccio
• Vitello Tonato
•	Gerookte eendenborst met
frambozendressing
•	Paletje van Italiaans vleeswaren
• Gerookte Gildehoen kipfilet met
mangodressing
• Soep VERS uit eigen keuken

Gerard’s Kerst
Runderrollade

Hoofdgerecht
• Lamsrack Mediterraans gekruid
• Ossenhaas Tournedos
• Hertenbiefstuk met Grand Veneursaus
• Gevulde en gebardeerde kalkoen
• Runderrosbief aan het stuk
• Kalfsbiefstuk of –oesters

Gevulde Blije kip
Gevuld met een vulling van noten, Pancetta
en kipgehakt

Feestelijke
Winterbarbecue

Pauls Pies
Een heerlijke hartige taart van bladerdeeg met
kip, rund of gehakt (ideaal als brunch of
voorgerecht)

Maak de feestdagen lekker en origineel en ga
voor een winterbarbecue.
Pulled pork, short beef ribs, picanha,
bourgondische porkrib, wij adviseren u graag
over de bereiding.

Gourmet de luxe (ook voor steengrill)
Kogelbiefstuk, kalfsbiefstuk, kipfilet, minispiesjes, varkenshaas, rundersteak

Cadeaukaart

Topproduct
Een heerlijke rosbief-braadrollade gevuld met
basilicum, knoflook, zontomaat, Parmezaan,
vers gemalen peper en tuinkruiden. Tip:
Lekker met roseval aardappeltjes en haricots
verts gerold in Brabants spek uit de oven.

Cranberry Runderrollade
Topproduct
Een geweldig lekkere gekruide runderrosbief
rollade, met cranberry’s, basilicum en een
Franse tuinkruiden marinade.

• Runderrosbief rollade
• Varkenshaasfilet rollade
• Kiprollade
• Kalkoenrollade
• Wilde hertrollade
•	Porchetta Met een vulling van Italiaanse
kruiden, Pancetta en sud en sol tomaatjes
• Nieuw-Zeelandse lamsboutrollade
• Kalfsfricandeau rollade

Fondue standaard
Biefstuk, polderballetjes, kipfilet, gekruid
gehakt, varkenshaas, mini-vinkjes
Fondue de luxe
Kogelbiefstuk, kalfsbiefstuk, kipfilet, minivinkjes, varkenshaas, kalkoenfilet
Surprise gourmet
Laat u verrassen door Gerard met diverse
soorten vlees en 2 soorten wild.
Wildgourmet
(tot en met 20 december te bestellen)

Een gegarandeerd succes bij de gourmet
of fondue
• Stokbrood Bretagne
• De lekkerste kruidenboter van de regio
• Diverse sausjes
• Gourmetsalade naar keuze

