
Onze specialiteiten 
voor de feestdagen

Een winkel vol smaak!



Wat zet u tijdens de kerstdagen op tafel? Die 

vraag heeft ons geïnspireerd om u te verrassen 

met heerlijke suggesties voor een compleet 

kerstdiner. Wij hebben alles in huis waarmee u de 

lekkerste amuses, tussengerechten, bijgerechten, 

hoofdgerechten en nagerechten op tafel zet
. Laat 

u verrassen door onze smakelijke mogelijkheden. 

Heeft u speciale wensen, laat het ons weten. 

Wij helpen u graag verder. Uiteraard kunt u ook 

bestellen uit ons gewone assortiment.

Ideeën voor de kerst



Huisgemaakte soepen
- Bospaddenstoelensoep  
- Toscaanse tomatensoep  
- Ossenstaartsoep  

Voorgerechten
- Runderragout   1,50/100gr
- Kalfsragout  1,80/100gr
- Kip-champignonragout  1,30/100gr
- Vitello Tonato   4,50/p.p.
  Met tonijnmayonaise 
- Originele Seranoham  4,50/100gr
   Trevélezham, 20 maanden gerijpt
- Carpaccio runderbief  2,99/p.p.   
- Carpaccio dressing  0,30/p.p.   
 
Voor een eigengemaakte kerstsoep
- Schenkel   - Ossenstaart
- Mager soepvlees - Kalfsschenkel
- Bouillonschijf - Kalfspoulet
- Soepballetjes (±200gr)  - Kalfsgehakt

Varkensvleesspecialiteiten
- Varkenshaas
- Varkenshaasbraadsleetje
  Met brie, honing en walnoot 
- Varkensmedaillon 
- Varkensoester 
-  Kerstrollade   

Varkensfiletrollade gevuld met champignons en 
een verse chimichurri kruidenmelange

- Varkensfiletrollade  
- Schouderfiletrollade  
- Half-om-half rollade (½ rund / ½ varkens) 
-  Beenhammetjes vers (vanaf 500 gram)  

Frans, Italiaans of Bourgondisch gekruid

Kalfsspecialiteiten
- Kalfsoester - Kalfsrib-eye
- Kalfsfricandeau - Ossobucco
- Kalfsschnitzel - Kalfsgehakt

- Kalfsentrecôte - Kalfstournedo
- Kalfsbiefstuk - Kalfstong
- Kalfsrollade
 
Livar specialiteiten  
Heerlijk Limburgs Kloostervarken met een 
onderscheidende smaak, rijper en gemarmerd 
en voor de varkens een maximaal dierenwelzijn. 
Kortom: Smaak als beloning voor goede zorg!
- Livar rack - Livar rollade
- Livar entrecôte - Livar oesters
- Livar rib-eye - Livar fricandeau
- Livar procureur - Livar schnitzels
  Heerlijk voor pulled pork  
-  Livar braadstukje 

Met een topping van verse kruiden en 
ontbijtspek. In braadzak.

Rundvleesspecialiteiten
- Haasbiefstuk - Kogelbiefstuk
- Rosbief - Entrecôte
- Rundertong - Rib-eye
- Runderrollade - Dry aged entrecôte
-  Bavette rollade     6 weken gerijpt  

Met verse tuinkruiden

Nieuw-Zeelands Lamsvlees
- Lamsoester - Lamshaasjes
- Lamsfilet  - French Rex

Wild- en gevogelte specialiteiten
Vraag naar onze speciale uitgebreide wildlijst in 
onze slagerij of download deze op onze website.

Sauzen voor onze vleesspecialiteiten
(Alle sauzen verpakt per 250 gram)
- Bospaddenstoelensaus - Champignonsaus 
- Bruine peperroomsaus - Stroganoffsaus
- Rode portsaus  
                                      



Nagerechten 
Uit eigen keuken  1,50/stuk
- Chocolademousse - Aardbeienbavarois
- Vanille caramelmousse - Cappuccinobavarois
- Bastognemousse - notenbavarois

Feestelijke vleeswaren
Om de versheid van onze vleeswaren te 
garanderen, snijden we deze bij het ophalen  
van uw bestelling.
- Gebakken Livar - Bourgondische  
   Beenham                        Livar Beenham
- Livar gedroogde - Pancetta 
   Kloosterham - Pastrami
- Kip aan ‘t spit - Gerookte kipfilet
- Runderrookvlees  - Gebraden Rosbief
- Gebr. fricandeau - Wijncervelaat
- Coburgerham - Ardennerham
- Brabantse plaatham - Parmaham
- Seranoham - Truffelsalami 
- Runderham - Olijfsalami
 
Fijne paté’s        
- Roompaté - Bourgondische paté
- Cranberrypaté - Notenpaté 
- Livar veenbessenpaté -  Livar paté met brie, 

nootjes en honing

Kant & Klare Hoofdgerechten
- Varkenshaas Forestiëre   2,30/100gr
  (malse stukjes varkenshaas met verse 
  paddenstoelen en jus de veau)
-  Varkenshaas in Marsalasaus 2,30/100gr  

(krokant gebakken varkenshaasblokjes in 
een romige saus met Marsalawijn en verse 
tuinkruiden)

- Varkenshaas 
   in champignonroomsaus   2,30/100gr
-  Boeuff Bourgignon   2,75/100gr 

(botermals rundvlees in een klassieke 
rodewijnsaus met champignons, zilveruitjes en 
spekjes)

-  Gebraden konijnenbouten    2,10/100gr 
in eigen jus gestoofd

-  Hazenpeper  2,50/100gr 
hazenvlees gestoofd op klassieke wijze met rode 
wijn, speklardons, champignons en ontbijtkoek.

-  Gebraden beenhammetje   1,75/100gr
  (vanaf ± 1 kg.)

Sauzen bij de ham:
- Beenhamsaus - Honing-mosterdsaus

Bijgerechten
- Aardappelpuree    0,90/100gr
  (bakje ± 450 gram)
- Aardappelgratin   1,25/100gr
  (bakje ± 300 gram)
- Knolselderiepuree   0,99/100gr 
  (bakje ± 450 gram)
- Truffelgratin   1,25/100gr
  (bakje ± 300 gram)
- Vier kazengratin   1,25/100gr
  (bakje ± 300 gram)
- Verse rode kool   1,05/100gr
  (Volgens traditioneel recept)
- Witlofrolletjes met ham en kaas 1,25/100gr 
- Stoofpeertjes   1,25/100gr



Diverse vleesschotels
(Alle schotels ± 350 gr. vlees p.p.) Onze 
gourmetschalen worden op éénpersoonsschaaltjes 
gemaakt. Onze fondueschalen worden op twee, 
drie óf 4 persoons schalen gemaakt. 

- Fondue  7,50/p.p.
  met kogelbiefstuk, kipfilet, kalkoenfilet,
  slavinkjes, Indische balletjes, gehaktballetjes
  en varkensfricandeau
- Fondue de Luxe  € 8,50/p.p.
  (ook geschikt voor bouillonfondue)
  met kogelbiefstuk, kalfsbiefstuk, kipfilet, 
  varkenshaas en kalkoenfilet
-  Gourmet  € 7,50/p.p. 

met kogelbiefstuk, schnitzel, kipfilet, hamburger, 
vinkje, shoarmavlees, kalkoenoester en 
satéstokjes

-  Gourmet de Luxe  € 8,50/p.p 
met kogelbiefstuk, jambon de filet, kipfilet, 
varkenshaas, hamburger, vinkje, cordon blue  
en satéstokjes                     

-  Kindergourmet  (± 200gr/p.p.) € 3,25/p.p. 
met kipfilet, hamburger, vinkje, gehaktschnitzel 
en satéstokje                   

-   Wildgourmet (± 360 gram) € 15,90/stuk 
hertenbiefstuk, haasfilet, eendenborstfilet, konijn 
rugfilet, zwijnbiefstuk, wilde eendenfilet, fazant 

  borstfilet, kwarteleitje     

Wilt u een andere samenstelling, dan is het 
mogelijk om dit per soort te bestellen. Deze 
losse vleessoorten zijn alleen verkrijgbaar in luxe 
bakjes van ± 200 gram Deze kunt u zo op tafel 
presenteren. U kunt een keuze maken uit o.a.:

- Lamsfilet - Varkenshaas
- Gem. speklapjes - Katenhaasje
- Hamburger  - Gem.kipfilet
- Vinkje  - Lamsrack
- Varkensschnitzel  - Haasbiefstuk
- Kogelbiefstuk - Kalfsoester  
- Satéstokjes - Biefstukreepjes
- Jambon de filet - Cordon Blue 
- Shoarma - Kipfilet 
- Kalkoenschnitzel - Vershoeksteak  

Bijproducten voor de div. vleesschotels
- Huzarensalade - Cocktailsaus
- Kartoffelsalade - Knoflooksaus
- Kruidenboter - Zigeunersaus
- Kruidencrème - Piri pirisaus 
- Stokbrood wit (onafgebakken)

Er is ook een mogelijkheid om uw gourmet 
compleet te maken. Dit bestaat uit: Diverse 
bakgroenten, diverse soorten rauwkost, 
bistrokrieltjes, huzarensalade, verse fruitsalade, 
sauzen, stokbrood en kruidenboter.

-  Gourmet compleet 
(aanvulling op vleesschotel) 
Te verkrijgen vanaf 4 personen 
Meerprijs  7,00/p.p.



Schotels
Lekker en gemakkelijk, onze salade- en

hapjesschotels. Wij maken ze zelf met 

uitsluitend de lekkerste verse ingrediënten en 

met topproducten. Ambachtelijk lekker dus. 

Wij hebben diverse smaken en soorten en 

wij kunnen de schotels leveren inclusief de 

bijproducten zoals u dat wenst. Totaal ideaal!



Lekkere hapjes voor een gezellige avond 
- Indische balletjes   1,60/100gr
- Snackballetjes  1,60/100gr 
- Spaanse frikandelletjes  1,60/100gr
- Cocktailsatéstokjes  2,50/100gr 
- Gebraden kipkluifjes  0,99/100gr
- Gebraden spare-ribs  1,25/100gr
- Roomboter saucijzentstaaf 4,25/stuk
- Roomboter saucijzenkrans 8,50/stuk
- Roomboter Saucijzenbroodjes 2,70/2 stuks
- Roomboter mini sauc.broodjes 2,80/6 stuks
- Worstenbroodjes  5,75/5 stuks
- Mini worstenbroodjes  3,00/5 stuks
- Runderworstenbroodjes  7,00/5 stuks
- Italiaanse worstenbroodjes 1,65/stuk
- Gevuld stokbroodje  1,99/stuk
- Saltufo bolletje of gesneden 3,99/stuk
- Kipknotsjes  1,60/100gr

Heerlijke schepsalades
- Carpacciosalade  2,25/100gr
- Bouillonsalade  1,95/100gr
- Amsterdamse vleessalade 2,15/100gr 
- Pulled porksalade  1,99/100gr
- Vitello-tonatosalade  2,39/100gr
- Ei salade  1,65/100gr
- Kipsaté salade  1,95/100gr
- Kipkerrie salade  1,95/100gr
- Ei-hamsalade  1,75/100gr
- Eitje-preitje salade  1,95/100 gr
- Filet Americain  1,60/100gr
- Krabsalade  2,59/100gr
- Tonijnsalade  2,30/100gr
- Kreeft-garnalensalade  2,55/100gr
- Likkepot  1,35/100gr

Hapjesschotels
-  Borrelsnackschotel  14,95/stuk 

Voor ± 6 à 8 personen  
snackballetjes, cocktailsatéstokjes, cervelaatjes, 
grillworst, Spaanse frikandelletjes, Indische 
balletjes, blokjes jong belegen kaas.

-  Tapasschotel  19,95/stuk 
Voor ± 6 à 8 personen 
serranoham, Parmaham, truffelsalami, 
knoflookolijven, Livarno droge worst, peppadews, 
roomkaas, cervelaatjes met look

-  Vlijmse hapjesschotel  25,00/stuk 
Voor ± 10 personen   
droge worst, boerenleverworst, Brabantse zult, 
gekookte worst, grillworst, gehaktballetjes, 
Brabantse metworst.

-  Hapjes partypan (Elektrisch)  49,90/stuk 
140 hapjes, 6 verschillende soorten 
o.a. Indische gehaktballetjes, Spaanse 
frikandelletjes, mini kip satéstokjes, kipkluifjes, 
spare ribs, snackballetjes 
(op de partypan zit een borg van 35,00)

Koude schotels
(vanaf 4 personen en alleen op bestelling)
-  Huzarenschotel de Luxe  7,50/p.p. 

huzarensalade afgegarneerd met o.a. gevulde 
eieren, aspergerolletjes, rauwkost, vers fruit en 
diverse soorten luxe vleeswaren

-  Hors d’oeuvre vis  14,00/p.p. 
huzarensalade afgegarneerd met o.a. 7 soorten 
vis, rauwkost, vers fruit en gevulde eieren

-  Hors d’oeuvre ½ vis ½ vlees 13,00/p.p. 
combinatie van huzarenschotel en Hors d’oeuvre 
met 5 soorten vis

-  Zalmschotel met vis  15,00/p.p. 
zalm/aardappelsalade gegarneerd met o.a.  
7 soorten vis



Een winkel vol smaak!

Oliemaat 9, 5251 AG Vlijmen, Tel.: 073-5130263 
info@slagerijderks.nl, www.slagerijderks.nl

Openingstijden: 
Maandag 18 dec. t/m vrijdag 22 dec. 08.00 - 18.00 uur     Zaterdag 23 dec. 08.00 - 16.00 uur 
Woensdag 27 dec. t/m vrijdag 29 dec. 08.00 - 18.00 uur   Zaterdag 30 dec.  08.00 - 16.00 uur 
Zondag 31 dec.  10.30 - 11.00 uur: uitsluitend ophalen bestelde koude schotels.

Naam:   ..............................................................  Nr. klantenkaart: .........................................................  

Adres:   ..............................................................  Afhaaldatum:  .............................................................

Plaats:   .............................................................  Gecontroleerd door (niet invullen):   .............................

Tel. Nr.:  .............................................................  Mobiel nr.:  ..................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Wij wensen u allen smakelijke Kerstdagen en een bijzonder goed 2018

BESTELLIJST UITERLIJK MAANDAG 18 DECEMBER INLEVEREN A.U.B.
De eindejaarsbestelling uiterlijk donderdag 28 december inleveren. 
Bestellingen kunt u ophalen op zondag 24 december tussen 9.00 en 13.00 uur. Deze dag hebben 
we geen losse verkoop! 
Alleen voor uw bestelde koude schotels bieden wij u de mogelijkheid om 
deze op 25 en 26 december tussen 10.30 uur tot 11.00 uur af te halen. 
Prijswijzigingen onder voorbehoud.


