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Boordevol
inspiratie en tips
voor de feestdagen

Beste klant,
Voor een Keurslager is de
decembermaand altijd een
erg drukke maand, maar het
is voor ons ook één van de
mooiste periodes van het
jaar. Nu deze feestelijke
periode er weer aan zit
te komen, willen we u
graag laten zien wat wij
u kunnen bieden op het
gebied van lekker eten!
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Aan de slag
Feestelijk assortiment
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Ons vlees, betrouwbaar en lekker 6
Gourmet, ouderwets lekker
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Nog meer schotels
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De feestdagen zijn wat
ons betreft pas compleet
met familie, vrienden én
lekker eten. Een rijk
gedekte tafel, de mooiste
producten en het feest
kan beginnen. Wij hopen
ook dit jaar een bron van
inspiratie te zijn als
het gaat om de culinaire
invulling van
de feestdagen.
En vergeet niet;
de feestdagen zijn voor
iedereen!
Feestelijke groet,
Keurslager Scholten

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

2

Meer dan genoeg
Het is gelukkig voor veel mensen steeds normaler om geen,
of minder, eten weg te gooien. Wij staan hier helemaal
achter en hebben daarom dit handige overzichtje. Zo koop
je niet te veel eten en voorkom je verspilling!
Soep			
Vis				
Vlees			
Sla				
Groente			
Pasta, aardappelen, rijst

200 ml p.p.
200 gram p.p.
150 gram p.p.
25 gram p.p.
150 gram p.p.
100 gram p.p.

Neem ook eens een kijkje op onze website voor
inspirerende recepten. We zijn te volgen op Facebook.
/keurslagerscholten
www.scholten.keurslager.nl
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In december staat lekker eten en
gezelligheid centraal. Of het nu gaat
om een lekker kerstontbijt, gourmet
of verrassend diner, bij Keurslager
Scholten vind je de lekkerste
ingrediënten om van iedere
feestmaaltijd een succes te maken.

Vleeswarenspecialiteiten
• Kalfs-gebraden gehakt
• Kerststol
• Half-om-halfrollade
• Kalfsrollade
• Cranberryrollade
• Pastrami
Feestelijke patés
• Paté met kalkoen
• Paté met kastanjes en nootjes
• Paté met tafelbier en mosterd
• Kalfspaté Milanese
• Diverse soorten wildpaté
Salades uit eigen keuken
• Ham-eisalade
• Tomaat-mozzarellasalade
• Tonijnsalade
• Krabsalade
• Filet Americain
• Filet Martino
Opgemaakte salades
Wij kunnen voor u ook een salade
opmaken. Te bestellen vanaf 4 personen. Wij rekenen 250 gram p.p.
als maaltijdsalade.
• Rundvleessalade
3,25 p.p.
• Kartoffelsalade
3,25 p.p.
• Scharreleisalade
3,25 p.p.
• Zalmsalade 		
5,00 p.p.
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Voorgerecht
• Carpaccio: flinterdun gesneden
ossenhaas met carpacciodressing,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas
• Vitello tonnato: heerlijke gegaarde
kalfsfricandeau met tonijnsaus
• Gerookte eendenborstfilet met
frambozendressing
• Steak tartaar
Hoofdgerecht
• Varkenshaas gevuld met mozzarella
en zongedroogde tomaatjes
• Tournedos met rozemarijn en
rodewijnsaus
• Kalfsfricandeau omwikkeld met
serranoham
• Beenham met honing-mosterdsaus
of cranberrysaus
Braadsleetjes
Om het u makkelijk te maken tijdens de
feestdagen hebben wij verschillende
combinaties van braadsleetjes voor in
de oven.

• Biefstuk met mozzarella, zongedroogde tomaat en basilicum
• Varkenshaas met kaasroomsaus en
bospaddenstoelen
• Kipfilet met parmaham, pijnboompitten en brie
• Bavette met courgette, paprika en
een knoflookmarinade
Shared dining
Kies dit jaar voor shared dining en laat
iedereen zelf zijn bord vullen met
lekkers. Denk hierbij bijvoorbeeld eens
aan een heerlijke runderzijlende met
gemengde paddenstoelen en balsamicojus of varkenshaas met roze peperbessen en honing-citrussaus. Serveer
dit in plakjes op een groot bord en
iedereen kan pakken wat hij wil!

Warme sauzen

Vleesspecialiteiten

Onze sauzen worden allemaal vers gemaakt.

Rundvlees
• Haasbiefstuk
• Entrecôte
• Ribeye
• Rosbief
• Staartstuk
• T-bone
• Tomahawk
• Prime rib
• Bavette

• Rodewijnsaus
Lekker bij wild en rundvlees
• Peperroomsaus
Heerlijk bij rundvlees of kip
• Bospaddenstoelensaus
Perfecte combinatie met varkensvlees
• Cranberrysaus
Lekker bij eendenborstfilet of wild

Heerlijke rollades
Een rollade van een goed stuk vlees, gevuld met
de lekkerste producten, kan niemand weerstaan!
• Varkensfiletrollade met spinazie, brie en parmaham
• Varkensfiletrollade met rozemarijn en ontbijtspek
• Kalfsrollade met kruidenkaas en verse kruiden
• Lamsboutrollade met sjalotjes, pijnboompitten,
knoflook en verse Provençaalse kruiden
• Runderrollade met pijnboompitten, Parmezaanse kaas
en kappertjes
• Groninger runderrollade met grove mosterd en
ontbijtspek
• Italiaanse runderrollade met Italiaanse kruiden,
zongedroogde tomaat en rucola
• Spaanse varkensrollade
met pittige marinade en
grove peper

Kalfsvlees
• Kalfshaas
• Kalfsoester
• Kalfsentrecôte
• Kalfsschnitzel
• Kalfsschenkel

Lamsvlees
• Lamsfilet
• Lamskoteletten
• Lamsbout
• Lamsrack
Varkensvlees
• Varkensrack
• Fricandeau
• Varkensfilet
• Varkenshaas
• Bourgondische karbonade
• Procureur
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Feestelijk
assortiment

Wild en gevogelte
Wilt u zeker zijn van een lekker stuk
wild of gevogelte? Geef dan tijdig uw
bestelling aan ons door!
We hebben bijvoorbeeld: hertenbiefstuk, parelhoen, hazenrugfilet, hazenbout, wilde en tamme eend, reebiefstuk, reerack, wildzwijnbiefstuk,
wildzwijnrack, konijnenbout, struisvogelbiefstuk, fazant en gans (gekonfijt of
gerookt).

Kalkoen
Een kalkoen op tafel met kerst? Bestel
uw kalkoen op tijd! Wij rekenen 500
gram per persoon en de kalkoenen zijn
te bestellen vanaf 2,5 kg. Wij kunnen
deze eventueel voor u vullen. Kom even
langs voor de mogelijkheden.
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Kant-en-klaar op tafel
• Huisgemaakte hazenpeper
• Varkenshaas in peperroomsaus
• Boeuf Bourguignon
• Wildgoulash
• Appeltjes in veenbessen
• Stoofpeertjes in rodewijnsaus
Verzorgde borrel
• Mini-saucijzenbroodjes
• Quiches
• Hamtaart
• Peppadews met roomkaas
• Olijven
• Saltufo
• Diverse gedroogde worstsoorten en
rauwe hammen
• Diverse tapenades

Partypan (150 hapjes)

Spare-ribs, Indische balletjes, Javaanse
balletjes, tv-sticks, kipspiesjes en
grillworst
voor

4750

Gourmet
Ouderwets lekker!
Het is niet voor niets dat gourmetten al jaren op nummer
één staat tijdens de feestdagen. Het is makkelijk, het is
gevarieerd, ook leuk voor kinderen en niet onbelangrijk; het
is gewoon ouderwets lekker!
Wij hebben diverse gourmetschotels in ons assortiment,
maar je kunt bij ons ook heel eenvoudig zelf een gourmetschotel samenstellen. Op die manier heb je een gourmetschotel helemaal naar de smaak van jou en je gasten!

Gourmetschotel ‘Standaard’
• Biefstuk
• Varkensschnitzel
• Kipfilet
• Twee soorten
minihamburger

• Duitse biefstuk
• Kipshoarma
• Kaas en bacon

p.p.

595

Gourmetschotel ‘de Luxe’
• Biefstuk
• Varkenshaas
• Kipfilet
• Kalfsoester
• Reebiefstuk

• Duitse biefstuk
• Gemarineerde
runderreepjes
• Kaas en bacon
p.p.

725
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Gourmet

&

Fondue
Gourmetschotel ‘Kinder’
• Kipfilet
• Mini slavink
• Kalfsworstje
• Duitse biefstuk
• Twee soorten mini hamburger
• Kipshoarma
• Kaas en bacon
p.p.
Gourmetschotel ‘Wild’
• Reebiefstuk
• Fazantfilet
• Hazenrugfilet
• Wildzwijnbiefstuk
• Eendenborstfilet
• Kalkoenfilet
• Parelhoenfilet
p.p.

495

Steengrillschotel
• Biefstuk
• Varkenshaas
• Varkensschnitzel
• Kalfsoester
• Kipfilet
• Duitse biefstuk
p.p.

1095

Fondueschotel
• Biefstuk
• Varkensfricandeau
• Kipfilet
• Twee soorten fondueballetjes
• Duitse biefstuk
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p.p.
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Bouillon fondueschotel
• Varkensoester
• Biefstuk
• Kipfilet
• Kalfsoester
• Duitse biefstuk
p.p.

525

750

