SAUZEN KANT EN KLAAR
gram Cumberlandsaus
gram Japanse sesamsaus
gram peperroomsaus
gram champignonroomsaus
gram stroganoffsaus
gram satesaus
gram honing/mosterdsaus
gram cognac/cocktailsaus
gram kerrieroomsaus
gram shaslicksaus
gram knoflooksaus

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

0,99/100 gram
0,99/100 gram
0,99/100 gram
0,99/100 gram
0,99/100 gram
0,89/100 gram
0,99/100 gram
0,99/100 gram
0,99/100 gram
0,99/100 gram
0,99/100 gram

SALADES EN RAUWKOST
gram huzarensalade
gram Brabantse rundvleessalade
gram Duitse kartoffelsalade
gram pastasalade met kip en pesto
gram 4-jaargetijde rauwkost
gram boeren rauwkost uit eigen keuken
gram spitskool light salade uit eigen keuken
gram rode koolsalade uit eigen keuken
gram vers fruitsalade

d
d
d
d
d
d
d
d
d

0,49/100 gram
0,69/100 gram
0,49/100 gram
1,09/100 gram
0,70/100 gram
0,99/100 gram
0,99/100 gram
0,99/100 gram
1,09/100 gram

onderstaande salades zijn verkrijgbaar in bakjes van 150 gram:
x 150 gram filet American
d 1,39/100 gram
x 150 gram ei/bieslooksalade
d 1,19/100 gram
x 150 gram eiersalade met truffel
d 1,39/100 gram
x 150 gram bouillonsalade
d 1,69/100 gram
x 150 gram Javaanse kipsatesalade
d 1,69/100 gram
x 150 gram Brabantse kipsalade
d 1,79/100 gram
x 150 gram kip/kerriesalade
d 1,69/100 gram
x 150 gram tomaat mozzarella salade
d 1,69/100 gram
x 150 gram rode zalmsalade
d 1,79/100 gram
x 150 gram tonijnsalade
d 1,69/100 gram
x 150 gram smikkelsalade
d 1,69/100 gram
DIVERSEN:
bakje kruidenboter (100 gram)
trio kruidencreme
gram kruidencrème uit eigen keuken
gram aioli

d
2,25/bakje
d
2,35/ bakje
d 1,10/100 gram
d 1,59/100 gram

Brood diepvries (worden bevroren meegegeven)
stuks plukbrood wit (zeezout, italiaanse kruiden, olijfolie) d 2,75/stuk
stuks plukbrood bruin (walnoot, uitjes, olijfolie)
d 3,25/stuk

stuks focaccia breekbrood knoflook
stuks focaccia cherry tomaat (350 gram)
stuks tafelbrood Foccacia
stuks tafelbrood waldkorn

d
d
d
d

Worstenbroodjes, saucijzenbroodjes en pies (diepvries)
x 5 stuks worstenbroodjes
x 4 stuks saucijzenbroodjes
x 10 mini worstenbroodjes

2,20/stuk
2,95/stuk
2,95/stuk
3,25/stuk

Bestellijst
kerstmis/oudjaar 2018

d 5,25/5 stuks
d 5,--/4 stuks
d 5,50/10 stuks
Naam:

Mini pies (4x50 gram) in de smaken:
x 4 Traditional Mince (rundergehakt)
x 4 Stewed Beef (stoofvlees)
x 4 Thai Chicken (kip kerrie)
x 4 Sate Ajam (kip sate)
x 4 kip/asperge

d 5,--/4 stuks

Telefoonnummer:

Let op!!

Bestellingen die per email worden doorgegeven, worden altijd bevestigd.
Dus ontvangt u geen bevestiging, altijd even bellen!!

Brood vers
stuks stokbrood gesneden
stuks Turks brood gesneden
stuks waldkorn stokbrood
stuks papegaaienbroodje (specialiteit van Erkeland)
stuks tomatenmikske (specialiteit van Erkeland)

d 2,00/stuk
d 1,45/stuk
d 2,35/stuk
d 2,35/stuk
d 2,35/stuk

IJS EN BAVAROIS/MOUSSE
IJS 		

x cappuccino mousse
x bitterkoekjes mousse
x aardbeien bavarois
x triple chocolate mousse
x vanille/toffee mouse
x bokkepootjes mousse

d 3,49 per 750 ml

tulbanden van 750/825 ml
d 4,69/stuk
d 4,39/stuk
d 4,39/stuk
d 4,69/stuk
d 4,69/stuk
d 4,39/stuk

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en het allerbeste voor 2019
Hustenweg 8
5236 BC EMPEL
Tel.nr: 073-6446161
Email-adres: info@vvb-savelkouls.nl

Datum ophalen:

maandag 24 december

maandag 31 december

tussen 9.00 - 14.00 uur

tussen 12.00 - 13.30 uur

Alle bestellingen dienen uiterlijk dinsdag 18 december 2018 bij ons binnen te zijn.
Let op: donderdag 27 december zijn wij gesloten!

VARKENSVLEES

x vanille roomijs
x aardbeien roomijs
x boerenjongensijs
x appeltaartijs
x bitterkoekjesijs
x joghurt bosvruchtenijs
BAVAROIS/MOUSSE

Adres:

openingstijden:

donderdag: 11.00 uur – 18.00 uur
vrijdag: 11.00 uur – 18.00 uur
zaterdag: 9.00 uur – 13.30 uur
www.versvleesboerderij.nl

gram varkenshaas(diepvries)		 d 14,99/kg
stuks gegaard varkenshaasje in
(+ 275 gram exclusief saus)
O champignonroomsaus O peperroomsaus
O stroganoffsaus O satesaus		 d 14,99/kg
gram varkensfiletrollade		 d 11,49/kg
gram varkensfilet aan stuk		 d 10,98/kg
stuks beenhammetje voor in de oven
(+ 600/+800 gram per stuk excl. saus) (gewicht aangeven)
O naturel O japanse sesamsaus
O stroganoffsaus O piripirisaus O honing/
mosterdsaus 		 d 10,98/kg
gram Bourgondische beenham gegaard
en gesneden		 d 11,98/kg
gram Bourgondische beenham gegaard
aan stuk		 d 11,98/kg
gram gekruid gehakt hoh		 d 6,19/kg
RUNDVLEES
doosje carpaccio (10x80 gram diepvries) 		
x + 300 gram (lapje) ribeye Salentein zonder been
gram ribeye Salentein zonder been aan stuk (max. 2 kg)
stuk picanha Salentein (+ 1 kg)

d 24,95/doosje
d 27,90/kg
d 27,90/kg
d 22,90/kg

x

x
x

x
x
x
x

gram ossehaaspuntjes		
gram ossehaas (lapjes)		
gram ossehaas (stuk)		
x + 300 gram entrecot (lapje)		
gram kogelbiefstuk (lapjes)		
gram biefstuk (lapjes)		
gram rosbief (stuk)		
gram soepvlees gesneden		
gram soepvlees aan stuk		
stuks mergpijpjes		
gram schenkel (diepvries)		
gram ossestaart		
hele rundertong		
gram runderbraadrollade O naturel
O French Garden O Argentina Fire		
gram pepersteaks		
gram Amerikaanse steaks		
gram biefstuk salt en pepper		
gram rundergehakt (diepvries)		

d 35,99/kg
d 40,98/kg
d 40,98/kg
d 21,99/kg
d 23,98/kg
d 22,98/kg
d 18,98/kg
d 10,98/kg
d 10,98/kg
d 0,60/stuk
d
9,98/kg
d
9,98/kg
d
9,89/kg
d
d
d
d
d

14,99/kg
22,98/kg
22,98/kg
22,98/kg
7,98/kg

GOURMET/FONDUE/STEENGRILL
300 gram vlees per persoon

Voor d 5,75 per persoon wordt de brabantse rundvleessalade
vervangen door huzarensalade en vervalt 1 soort rauwkost.

d 4,50

mini slavink, mini cordon bleu, mini hamburger, gemarineerde schnitzel,
kipfilet naturel, shoarmareepjes en mini kipshaslick
personen schotel Budget à		 d 4,50 p.p.
personen aanvullend pakket à		 d 6,50 p.p.
personen aanvullend pakket à		 d 5,75 p.p.

gourmet/steengrill schotel A: prijs per persoon 		

d 5,50

mini-slavink, mini-hamburger, kipfilet naturel, amerikaanse steak
(biefstuk), gemarineerde varkenshaas, kip piripirireepjes en mini-sate
personen schotel A à		 d 5,50 p.p.
personen aanvullend pakket à		 d 6,50 p.p.
personen aanvullend pakket à		 d 5,75 p.p.

d 6,50

varkenshaas, kogelbiefstuk, spaans kipspiesje, biefstuk salt & pepper,
gyrosreepjes, mini-sate en gemarineerde kipfilet
personen schotel B à 		 d 6,50 p.p.
personen aanvullend pakket à 		 d 6,50 p.p.
personen aanvullend pakket à 		 d 5,75 p.p.

Luxe kerstschotel: prijs per persoon 		

fondueschotel: prijs per persoon 		

d 5,50

biefstuk, varkenshaas, varkensoester, kipfilet, mini-slavink, gegaarde
gehaktballetjes en kipnuggets
personen fondueschotel à 		 d 5,50 p.p.
personen aanvullend pakket à		 d 6,50 p.p.
personen aanvullend pakket à 		 d 5,75 p.p.

prijs per schotel d 13,95 / d 26,95

(alleen te bestellen per schotel)
Tevens hebben wij voor onze visliefhebbers een visgourmetschotel met 4
of 8 stukjes zalm gemarineerd, 4 of 8 stukjes meerval gemarineerd, 4 of
8 stukjes tilapiafilet gemarineerd en 6 of 8 gamba’s gemarineerd (totaal
gewicht ongeveer 475/950 gram)
x schotel visgourmet klein à
` 13,95 per schotel
x schotel visgourmet groot à
d 26,95 per schotel
x personen aanvullend pakket à		 d 6,50 p.p.
x personen aanvullend pakket à		 d 5,75 p.p.
Los te bestellen als visgourmet:
gram gamba’s gemarineerd
stuks mini zalmspies gemarineerd (+30 gram)

d 2,69/100 gram
d 2,99/100 gram

WILD EN GEVOGELTE
stuks kalkoen O 2-2,5 kg O 2,5-3 kg O 3-3,5 kg
O 3,5-4 kg O 4-5 kg O 5-6 kg O 7-8 kg 		
gram tamme eendenborstfilet,
Frankrijk (margret de canard)		
stuks x …. gram hertenbiefstuk (100,125,150 of 200 gram)
stuks x 100 gram reebiefstuk		
stuks tam konijn met kop (heel)		
stuks tam konijn met kop (in delen)		
stuks konijnenbouten		
gram hazepeper		
gram wildgoulash		
gram wildzwijnhachee		

Op aanvraag is nog meer wild verkrijgbaar (o.a. ree, wildzwijn, haas, e.d.) en
gevogelte (o.a. fazant, duif, e.d.). Informeer er naar in de winkel!
KIP
stuks kipfilet (per hele kipfilet)		 d 10,19/kg
stuks gerookte kipfilet		 d 15,99/kg
stuks gerookte kippenvleugeltjes		 d 7,49/kg
stuks kippenhammetje (700 gram)		 d 7,95/stuk

d 7,95

kangoeroebiefstuk, gemarineerde kalkoenfilet, gemarineerde varkenshaas,
kogelbiefstuk, kipfilet naturel, gemarineerde schnitzel, hertenbiefstuk
personen luxe kerstschotel à 		 d 7,95 p.p.
personen aanvullend pakket à 		 d 6,50 p.p.
personen aanvullend pakket à 		 d 5,75 p.p.

Visgourmet:

De gourmet/fondue/steengrill schotels kunnen vanaf 4 personen uitgebreid worden met een compleet pakket, bestaande uit brabantse rundvleessalade, 3 soorten ambachtelijke rauwkost, stokbrood, kruidencreme,
4 sausjes (cognacsaus, shaslicksaus, knoflooksaus en kerrieroomsaus),
uien, champignons, paprika, aardappelblokjes en een lekkere verrassing
als toetje; prijs per persoon d 6,50

gourmet/steengrill schotel Budget: prijs per persoon

gourmet/steengrill schotel B: prijs per persoon 		

KALFSVLEES (dikbilkwaliteit)(alleen op aanvraag)
LAMSVLEES
(Alle lamsproducten komen uit de diepvries. Wilt U duidelijk aangeven of u
ze al ontdooid wilt hebben of bevroren mee wilt nemen.)

x

gram lamsbout
d 15,98/kg ontdooid/bevroren
gram lamskotelet naturel/gemarineerd		 d 20,98/kg ontdooid/bevroren
38,95/kg alleen ontdooid
stuks lamsrack (+400 gram)		 d
38,95/kg alleen ontdooid
gram lamsfilet naturel/gemarineerd		d

KANT EN KLAAR
gram varkensvlees in peperroomsaus		
gram varkensvlees in champignonsaus		
gram sate kant en klaar		
gram gehaktballetjes in ketjapsaus		
gram gehaktballetjes in satesaus		
gram gehaktballetjes in italiaanse saus		
gram gehaktballetjes in babipangangsaus		
gram kip stroganoff		
gram kip in Japanse sesamsaus		
gram kip in Chinese saus		
gram kip in satesaus		
gram kip/champignonragout		
gram gegaarde mini-kipsate in
O satesaus O Japanse sesamsaus
O babipangangsaus O ketjapsaus		

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

11,49/kg
11,49/kg
11,99/kg
9,49/kg
9,49/kg
9,49/kg
9,49/kg
11,49/kg
11,49/kg
11,49/kg
11,49/kg
11,49/kg

d 11,99/kg

d 11,98/kg

SOEPEN (uit de diepvries en alleen per hele liter te verkrijgen)

d 29,95/kg
d 39,95/kg
d 52,95/kg
d 15,95/kg
d 16,95/kg
d 24,95/kg
d 24,99/kg
d 23,99/kg
d 23,99/kg

x 1 liter aspergesoep		
x 1 liter heldere kippensoep		
x 1 liter tomatencremesoep		
x 1 liter Chinese tomatensoep		
x 1 liter bospaddestoelensoep		
x 1 liter champignonsoep		
x 1 liter Parijse uiensoep		
x 1 liter Argentijnse rundvleessoep		
x 1 liter Franse mosterdsoep		

d
d
d
d
d
d
d
d
d

3,50/liter
3,50/liter
3,50/liter
3,50/liter
3,50/liter
3,50/liter
3,50/liter
3,50/liter
3,50/liter

