
 
Na of voor alle kerstovervloed kan 
eenvoudig soms zo fijn zijn. Wat dacht u 
van onze stamppotten of soepen? Na een 
lekkere frisse boswandeling en misschien 
wel met een sneeuwballengevecht. Ik 
noem u de mogelijkheden nog even (graag

vooraf bestellen): boerenkool, zuurkool, 
andijvie stamppot,  hutspot, oma’s 
draadjesvlees, hachee, witlof- of 
preischotel, erwten soep met spek 
op brood, bospaddenstoelen soep, 
tomatensoep en kippensoep.

 

b e r i c h t e n
Liefdevol kerstdiner
Voor mij is Kerst samen zijn met dierbaren. Daarom 
wens ik iedereen een ontspannen en heerlijk kerstdiner 
met aandacht voor elkaar. Daar draag ik graag aan bij. 
Mijn tip voor u, maak ruimte in uw hoofd, plannen en 
verwachtingen. Het eindresultaat; een ontspannen 
samen zijn. En geloof me, dan smaakt alles ook op zijn 
best. We adviseren u graag over producten met stressvrije 
bereidingswijzen; u vindt ze ook in deze folder. 

Een oefendiner vind ik een slimme manier om een 
complexe kerstmaaltijd goed voor te bereiden. Dat is 
bovendien een keer extra genieten. U gaat met een 
gerust hart uw kerstvoorbereidingen in. 

December is voor ons de leukste en uitdagendste maand. 
Ons team staat te popelen om u van dienst te zijn. Komt 
u er niet helemaal uit of wilt u iets buitengewoons? We 
denken graag met u mee. Voor nu wensen we u alvast 
liefdevolle feestdagen.

in dit nummer
-  Gourmetschotels  

via webshop
- Kip in braadzak
- Uw kerstbestelling

December

Bestellen:  
wat niet, wat wel?
 
Wilt u zeker zijn dat u met Kerst het vlees van uw keuze 
heeft? Bestel gourmetschotels via de webshop. Niet-alledaagse 
producten zoals gepekelde beenham, rollades of haasbiefstuk 
uiterlijk 21 december bestellen. U kunt ook uw vleeswaren 
vooraf bestellen. We verpakken ze dan in een zuurstofarme 
verpakking (m.u.v. rosbief en ribeye). Door deze verpakking 
zijn de vleeswaren 5 dagen langer houdbaar zolang de 
verpakking gesloten blijft. Ga naar www.biologischeslagerij.nl 
of kom naar de winkel.

Heeft u niet besteld? Geen probleem, laat u gerust verleiden 
door onze kerstvitrine. We bieden u dan volop inspiratie – 
ook vlak voor Kerst. Zelfs het meeste groot vlees kunnen we 
ter plekke voor u verzorgen. U zet zeker wat lekkers op tafel.

Speciale openingstijden
 
Vrijdag  22 december 08.30 - 21.00 uur
Zaterdag  23 december 08.00 – 21.00 uur
Zondag  24 december 08.00 - 14.00 uur
Zondag  31 december gesloten

Tweede Kerstdag

Bussumerstraat 50       Hilversum       Telefoon 035 6236910       www.biologischeslagerij.nl

p u u r  v l e e s



Met het mes  
op tafel
Vader is gek op rood vlees, moeder eet alleen  
kip, schoonzus is vegetariër. En wat willen de 
kinderen? Blijf ontspannen: kies voor gourmet  
of fondue. Zo geniet iedereen van z’n favoriete 
feestmaal. We stellen verrassend veelzijdige 
vleesschotels samen, met oog voor de wensen  
en eetgewoontes van uw gezelschap.  
 
bestel uw schotel simpel  
via onze nieuwe webshop
Vleesschotels te kust en te keur bijten de kop af op 
onze webshop in wording. Hier vind u altijd een 
schotel naar uw wens. Uit te breiden met allerlei 
andere lekkere producten die u misschien nog niet 
bedacht had. Zo weet u precies wat u krijgt.
U bereikt onze webshop via de vertrouwde  
website. Betalen kunt u niet online, dit doet u  
bij het ophalen van de bestelling in de winkel. 
Wilt u iets bestellen wat nog niet op de webshop 
staat? Gebruikt u dan onze kerstmail bestellen@
biologischeslagerij.nl. Onze webshop gaan we in  
de loop van 2018 steeds completer maken.

smakelijk  
                  starten 
 
Onze huisgemaakte vleeswaren zijn ideaal voor 
brunch, borrel of voorgerecht. Met allerhande patés, 
maar ook klassiekers als rookvlees, beenham en  
Italiaanse proscuitto. Een prima combinatie met de 
bijzondere Remeker kaas. Kijk op onze website voor  
de leukste recepten en ideeën met vleeswaren.

alles  
   op rolletjes 

Dé kerstklassieker: rollade. 
Daarvoor worden mooie 
stukken vlees opgerold en
opgebonden. Een rollade 
blijft bij het braden lekker 
mals en is super feestelijk.

Naast de traditionele kip-, 
varkens- en runderrollades 
hebben we drie speciale 
runderrollades voor Kerst: 
gevuld met pomodore en 
parmaham, met pancetta  
en spinazie of met cranberry
paté.

Geef aan voor hoeveel 
personen u kookt, dan 
maken we uw rollade  
op maat. 

Voor het Picassorolletje 
binden we varkenshaas op 
met prei, spek en rosbief. 
Dat geeft een prachtig 
veelkleurig effect – zoals 
Picasso zou hebben  
geschilderd. Ook te krijgen 
in plakken om te bakken.

de oven  
   aan de bak 
 
Feestelijk koken en toch uw handen vrij? Bij onze 
heerlijke kerstspecials doet de oven het meeste 
werk, zeker als u een kernthermometer gebruikt.

Toscaanse lamsbout
Altijd een succes en compleet stressvrij: Toscaanse 
lamsbout. Heerlijk mals lamsvlees van Hollandse 
bodem, door ons opgebonden met knoflook en 
gemarineerd met groene kruiden en olijfolie.

Gepekelde beenhammetjes
Ook dit jaar zijn er weer gepekelde beenhammen. 
Glanzend en knapperig van buiten, mals en 
sappig van binnen. We hebben ze alvast voor u 
gekruid, in drie heerlijke smaken: wilde knoflook, 
honing en grill. Serveer ze alle drie en creëer zo 
uw eigen kerstproeverij.

Kip in braadzak
Onze hele kippen zijn altijd goed voor een feestelijk 
resultaat. In een braadzak in de oven lukt altijd. 
Wij maken hem oven klaar voor u, met verse 
groenten, kruidenboter, kruiden en zout. U legt de 
zak met kip 1,5 uur in een oven van 150 graden. 
Echt niets meer aan doen, er hoeven geen gaatjes in 
de zak en de sluiting van de zak is oven bestendig.

1 persoons Beef Wellington
Door onze slagers voorbereid. Heerlijke haasbief-
stuk, kortgebakken, omwikkeld met parmaham 
en ingepakt in bladerdeeg. U legt de pakketjes  
10 minuten in een hete oven van 200 graden. 
Vooraf insmeren met losgeslagen ei-geel geeft  
een glanzend bruin resultaat.

suggesties voor  
Biologische        
          wijn
Langhe Nebbiolo  
Rode wijn uit Piemonte Italië. 
Elegante neus van rozen, aardbei 
en rijpe kersen. Zachte taninnes 
en een mooie structuur, stevig en 
elegant. Gaat goed bij wild of 
klassiek rood vlees zoals runder 
rollade, entrecôte en biefstuk.
Rood: € 13,98

Gandines, Terroir de Clessé 
Witte wijn uit de Bourgogne. 
Een volle Chardonnay met 
subtiele neus van perzik en 
mandarijn. Lekker bij vis, 
kalfsvlees en Remeker pril.
Wit: € 13,95

alcoholvrij genieten 
voor jong en oud
Weingut Engelhard biedt fraaie 
wijnen, waaronder een fantasti-
sche Rivaner. Het wijnhuis biedt 
ook drie alcoholvrije alternatie-
ven. Silvaner, Kerner en Regent 
druiven zijn vers geplukt en 
verwerkt tot fonkelende dranken 
die het goed doen in een wijn-
glas. In friszoet rood en wit, en 
als feestelijke Secco. Zo kan 
iedereen meeproosten!
Wit en rood: € 4,60  
Secco: € 6,95


