045 5441225 / info@slagerijmeggieenloek.nl
www.slagerijmeggieenloek.nl

Bestellijst inleveren voor 20 december!
Bestelling via telefoon na 16.00 uur (vragen naar Meggie)

Kerstfolder 2018

traiteur slagerij Meggie & Loek

Rundvlees

ossehaas
lendebief
entrecote
rosbief
kogelbief
stoofazijn
runderpoulet
hoogrib
tartaar
schenkel

prijzen per kg
63,00
31,50
29,30
20,80
28,50
17,30
16,70
14,90
11,96
5,70

Kalfsvlees

kalfsoesters
kalfsbraadstuk
kalfsentrecote
kalfshaas
kalfspoulet
italiaanse kalfsrollade
ossebucco

Varkensvlees

kophaas
lange haas
varkenshaas a la escargote
filetrollade
bacon karbonade
italiaanse rollade
varkenspoulet
gehakt

Wild en gevogelte
k onijnenbout
hazenrugfilet
reerugfilet
hertenbief
hertenracks
wildzwijnbief
wild poulet
lamsfilet
lamsracks
kipfilet
kalkoenfilet
soepkip

per kg
34,90
29,90
37,60
73,00
16,90
22,50
23,50
per kg
19,90
24,60
21,30
16,50
16,80
19,90
10,30
9,30
per kg
9,20
46,00
78,00
55,70
38,50
34,50
18,50
36,10
39,50
12,50
12,90
4,20

Fondue en gourmet
fondue standaard
gourmet standaard
gourmet de luxe

p.p. 5,98
p.p. 5,98
p.p. 7,98

Sauzen koud

p.p. 2,95
knoflook, cocktail, honingmosterd, piri piri, kruidenboter
sauzen
100 gr. 0,95
champignonsaus, peperroomsaus
truffelsaus
100 gr. 1,35
honingmosterdsaus 100 gr. 0,95
stroganoffsaus
100 gr. 0,95
wildsaus
100 gr. 1,65
rode wijnsaus
100 gr. 1,50
wildfond
100 gr. 1,98

Diversen

s aucijzenbroodjes
p.st. 1,85
mini quiche ham/prei p.st. 1,95
mini zalm quiche
p.st. 2,25

Salades

prijzen per 100 gr.
e ibieslook
1,40
komkommersalade
1,65
waldorfsalade
1,45
spitskoolsalade
1,65
haringsalade
1,50
garnalencocktail
2,98
zalmsalade
2,45
kipfruitsalade
1,75
koudeschotel
1,20
zongedroogde tomaten
2,75
pasta salade
1,35
pikante vruchten
2,75
olijven
2,15

Visschotel

zalm gemarineerd, scampi-spies,
gepocheerde zalm, zalmmousse,
forel, garnalencocktail,
makreel
p.p. 14,50
per 2 personenen

Voorgerechten
carpaccio
vitello tonato
rundvleessoep
uiensoep
pompoensoep
goulashsoep

p.p. 9,25
p.p. 9,25
per glas 5,98
per glas 5,98
per glas 6,95
per glas 5,98

Hoofdgerechten

prijzen per kilo of per persoon
varkenshaassaté
18,50
kipsaté
14,98
varkensfilet in
champignonroomsaus
15,98
varkenshaas in
champignonroomsaus
19,98
varkenshaas in
honingmosterd
19,98
zalmfilet in dillesaus p.p. 6,98
konijnenbout in saus p.p. 5,25
kippenragout
15,98
kippilav
15,98
frans hammetje
11,95
bief in truffelsaus
21,50
hertengoulash
22,50
tete de veau
14,98
zuurvlees
14,50
goulash
13,98
warme franse ham
met saus (champignonroom of stroganoff)
p.p. 5,25
aardappelgratin
p.p. 2,75

Kerstbuffet gewoon

		
p.p. 10,98
koude schotel, gevulde eitje, gevulde
tomaatje met tonijn salade, cocktailsaus, aspergerolletje, kipfruitsalade,
ei bieslooksalade, drumsticks, forel,
meloen met ardennerham, griekse
koolsalade

Wild buffet

p.p. 20,98
wildgoulash, konijn kant en klaar,
wildzwijn in honingmosterdsaus,
gratin, kaisergroente, rode kool

Limburgs buffet

p.p. 14,50
koude schotel, gevuld eitje, meloen
met ardennerham, limburgse tapas,
brisket met asperge, aardappelgratin,
tete de veau, zuurvlees, varkenshaas
in honingmosterd

Italiaans buffet di Roma

		
p.p. 18,98
meloen met parma di lucca, lasagne,
zalm in safraansaus, biefreepjes in
champignontruffelsaus, spaghetti
bolognese, italiaanse salade, pasta
tonijnsalade, griekse koolsalade
Aanvulling
italiaans buffet di roma p.p. 22,98
carpaccio of vitello

Kerstbuffet Simpelveld

		
p.p. 14,50
gevulde eieren, koude schotel,
aspergerolletje, meloen met
ardennerham, gevulde tomaat
met tonijnsalade, cocktailsaus,
komkommersalade, kipfruitsalade,
pasta salade, gepocheerde zalm,
fricandeau, fruitsalade, varkensfilet
in champignonroomsaus of grillham
in stroganoffsaus
of kerstbuffet Simpelveld met
varkenshaas in champignonroomsaus of varkenshaas in
honingmosterdsaus
p.p. 16,98

Oud & Nieuw

heerlijke tapasschotel voor oudjaar
standaard
p.p. 7,98
mozzarella spies, saté spies,
scampi spies, gevulde eitje,
chorizo, pepedew, piri balletjes,
papas
de luxe
p.p. 10,95
mozzarell spies, saté scampi,
gep. zalm, wraps olijf chorizo,
piriballetjes, pasta salade, pittige
paprika spies.

Bestelling vleeswaren
Bestelling vleeswaren: (zelf invullen)

Alle vleeswaren worden voor u gevacumeerd
Buffet afhalen op:
 maandag 24 december van 09.00 - 14.00 uur
d
 insdag 25 december
van 10.00 - 12.00 uur (1e kerstdag)
NAAM
ADRES
PLAATS
TELEFOON
E-MAILADRES
Openingstijden:

woensdag 19 december
donderdag 20 december
vrijdag 21 december
zaterdag 22 december
zondag 23 december
maandag 24 december

08.30 tot 18.00
08.30 tot 18.00
08.00 tot 18.00
08.00 tot 18.00
10.00 tot 14.00
09.00 tot 14.00 (alleen bestellingen afhalen)

donderdag 27 december
vrijdag 28 december
zaterdag 29 december
zondag 30 december
maandag 31 december

gesloten
08.00 tot 18.00
08.00 tot 18.00
10.00 tot 14.00
08.30 tot 16.00 g ewone verkoop (bestelling
buffet en gourmet)
gesloten
gesloten
08.30 tot 18.00

dinsdag 1 januari
woensdag 2 januari
donderdag 3 januari

