
S P E C I A L I T E I T E N

Vrijdag 24 december  07.00 – 16.00 uur

Zaterdag en Zondag 25 & 26 december  Gesloten

Vrijdag 31 december  07.00 – 16.00 uur

Zaterdag en Zondag 1 & 2 januari  Gesloten

Openingstijden
voor de feestdagen

Groest 3, Hilversum, telefoon 035-6236910
info@biologischeslagerij.nl, www.biologischeslagerij.nl



Wat zet je tijdens de kerstdagen 
op tafel? Die vraag heeft ons 
geïnspireerd om je te verrassen 
met heerlijke suggesties voor een 
compleet kerstdiner. Wij hebben 
alles in huis waarmee je de 
lekkerste amuses, tussengerechten, 
bijgerechten en hoofdgerechten op 
tafel zet. Laat je verrassen door 
onze smakelijke mogelijkheden.

Voor lekker biologisch eten bent je bij ons aan het juiste adres. We hebben voor 
de feestdagen tal van specialiteiten in varkensvlees, rundvlees, kalfsvlees, kip, 

kalkoen en wild. Naast ons complete vleesassortiment verassen wij je graag met 
de lekkerste kazen, brood, maaltijden en tal van delicatessen. Alles Biologisch.

Voorgerechten

Carpaccio
Flinterdun gesneden ossenhaas op een schaaltje

Patés als voorgerecht met chutney
- Boeren paté
- Wildpaté
- Cranberrypaté
- Roompaté

Feestelijke soepen
Diverse eigengemaakte soepen, rijk gevuld. 
Alleen opwarmen. Vraag naar de mogelijkheden.

Nieuw voor kerst: klassieke Ossenstaartsoep
ONS vers gebakken stokbrood (of u bakt het zelf 
af) met:
- Tonijnsalade
- Kip kerriesalade
- Eiersalade
- Selderie salade
- Filet American
- Likkepot

En uit ons nieuwe kaasassortiment:
-  Gorgonzola
-  Brie
-  Geitenkaas
-  Flocon de Savoie
-  Kornblume Blauw
- Wilde weide kaas in alle rijpingstijden en   
 ook 1 met truffel

Beetje van jezelf en 
een beetje van ONS 
(raden we aan van te voren te bestellen)

Maaltijden en sidedishes; 
Om aan te vullen waar je zelf net geen tijd voor 
hebt. We raden aan van te voren te reserveren.
- Hertenstoof
- Moussaka
- Stamppotjes
- Paddenstoel-room pasta
- Boerenaardappeltjes met spek en ui
- Gegrilde groente
- Caprese salade
- Lamsragout pasteitjes

Kerstrollades, de klassieker
In veel variaties van kip-, varken of rund. Zoals….

Pomodorerollade: 
Runderrollade gevuld met pomodore en Parmaham

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

Voor grote gezelschappen:

Porchetta van varkensmiddel:
Italiaans recept; we kruiden en bereiden het voor je. 
Vervolgens gewoon in de oven garen (volgens onze 
aanwijzing).

Het lekkerste 
voor de feestdagen



Met onze schotels voor gourmet, 
steengrill of fondue, zet je iets 
lekkers op tafel. Ideaal voor de 
feestdagen. Lekker, compleet 
geleverd en natuurlijk van onze 
bekende ambachtelijke kwaliteit. Wij 
hebben een gevarieerd assortiment. 
Alles ambachtelijk en vers gemaakt. 
Daarmee zet je gegarandeerd iets 
lekkers op tafel.

Lekker samen tafelenVlees specialiteiten

ONS mooie rundvlees
- Tournedos
- Entrecote
- Ribeye
- Rosbief
- Kogelbiefstuk
- Runderrollade
- Picanha
- Cote de Boeuf
- Bavette

Varkensvlees van het 
Nederlands Landvarken
- Filetrollades
- Varkenskaas
- Oerkarbonade
- Fricandeau
- Procereur
- Verse Venkelworst van Ben, een  
 aanrader bij Italiaanse verse   
 pasta 

Lamsvlees uit Holland
- Lamshaasjes
- Lamsbout
- Lamsrack 
- Lamskoteletten
- IJsbloemen (of bekend als lente-,  
 zomer- en herfstbloemen:-).   
 Een heerlijke traktatie voor een  
 feestelijke lunch.

Diverse soorten wild uit Nederland 
(afhankelijk van het aanbod)
-  Herten biefstuk
-  Fazantjes haan-hen
- Eendenborstfilet bio
- Hele eend bio (+3kg)
- Reerugfilet
- Hazenbout



Wij hebben heel veel lekkers in huis 
voor hapjes, tapas en toastjes. Onze 
ambachtelijke vleeswaren, onze 
huisgemaakte toastsalades en onze 
heerlijke delicatessen maken het 
compleet. Zet op tafel wat je wilt. 
Wij zorgen er voor dat het smaakt!

Hapjes, tapas, toastjes

Bestel uw gourmetschaal op tijd
In onze webshop vind je verschillende 
schotels. Altijd voor 2 of 3 personen zodat 
je het juiste aantal gasten kunt kiezen en 
de schalen gemakkelijk over de tafel kunt 
verdelen.

Zo hebben we onze Huis-, Luxe-, Geen 
varkensvlees- en onze Vegetarische schotel. 
Zo kun je een mix maken voor al je gasten. 
Vind je iets heel erg lekker, dan kunt je 
hiervan een extra serving bestellen in bakjes 
van 150gram.

Alles voor ontbijt:
Ieder dag bakken wij vers biologisch brood 
wat niet snel droog wordt. Ideaal voor het 
kerstweekend!

Graag van te voren reserveren dan bakken 
we speciaal voor je. En het houd niet op bij 
brood; ook croissants, muffins, brownies en 
Brabantse  worstenbroodjes! Verse bio-eitjes 
(ook dubbeldooiers), Engelse Bakbacon of 
Zeewier dat smaakt als bacon,  vleeswaren 
en salades voor echte feest ontbijtjes. Het 
makkelijkste claim je ze via onze webshop.

Alles voor borreltijd:
Lekker stokbrood (gebakken of om zelf af te 
bakken), vele bio-kazen en -worsten, tapas, 
patés en o ja de wijn en het “de Leckere” bier 
hebben we in huis.

Top 2000 pakket:
Wijn of bier met Wilde Weide kaas en 
gedroogde worst. Leuk cadeau voor je 
vrienden of voor jezelf om van te genieten 
terwijl je naar de Top 2000 zou kunnen 
luisteren. 

Pakket kost 2000 cent NATUURLIJK.
Er zitten 2 coupONS van 500 cent bij die je in 
januari en februari kunt besteden bij ONS.
Zo kost dat lekkere pakket nog maar 1000 
cent. Nou raak ik in de war, was het de Top 
1000?

Overigens zijn onze coupONS het hele jaar te 
koop wanneer je iemand blij wilt maken.
Zo ook onze cadeaudozen, om iemand 
te verrassen met een heerlijk pakketje 
biologisch lekkers.

Tips voor kerst:
Kom eerder; haal zoveel mogelijk 
boodschappen vroeg in huis.

Bestel via de Webshop, telefoon of in de 
winkel de niet alledaagse producten zoals 
lamsbout, rollades, gourmet en groot vlees.

Bedenk van te voren op welke dag en 
tijdstip (we hebben ophaal tijdblokken van 
30 minuten) je jouw bestelling wil komen 
ophalen.

Voor nu wensen wij jullie liefdevolle 
Kerstdagen en een gezond 2022.

Marion, John & team ONS


