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Messenslijpactie 
 

GOED NIEUWS! We deden dit traditioneel in December maar 
hier gaat traditie plaats maken voor iets nieuws. We gaan 

ervoor zorgen dat jullie messen het hele jaar door scherp zijn. 
Zie hiervoor onze messenslijpflyer met de benodigde 

instructie om van deze scherpe actie gebruik te maken. 

 
 

December op een rijtje 

 

 

 

We adviseren WEL te bestellen wanneer het gaat om: 
- Kalkoen 
- Wild 
- Beenhammetjes  
- Groot vlees (+2kg)  
- Maaltijden voor grote groepen 
- Heel bijzondere wensen 

- Wanneer je twijfelt, overleg gewoon met ons vóór 18 december      
 
Wil je iets bestellen? Dan kan dit alleen voor Zondag 18 december. (hierna nemen we 
ECHT GEEN BESTELLINGEN MEER AAN!) We willen tijd voor je hebben wanneer je in 
de winkel komt en je dan verassen met ons o zo ruime assortiment. 
 
Van Zondag 18 december tot en met Zaterdag 24 december staat onze webshop uit en 
kunnen we niet altijd de telefoon aannemen. We geven dan al onze aandacht aan het 
bereiden van het heerlijkste Kerst eten en willen er zijn voor iedereen die naar onze 
winkel toekomt. 

Waarom je in veel gevallen niet hoeft 
te bestellen 
Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel, zie pagina hiernaast. 
 

Wanneer je WEL moet 
bestellen voor 18 dec ! 

 
 

Donderdag 22 december 
Vrijdag 23 december 
Zaterdag 24 december 
Zondag 25 december 
Maandag 26 december 
Zaterdag 31 december 
Zondag 1 januari 
Maandag 2 januari 
 

 
 

Speciale openingstijden 

Gun jezelf wat rust en voorkom last minute 
Kerst stress. Haal bijtijds je Kerstinkopen in 

huis. Met de diepvries als je 
beste vriend kun je alles goed bewaren. 

Vraag onze medewerkers en we verpakken 
het zodat het mooi blijft. 

 
 
 

Geen zorgen, na 34 jaar ervaring met de Kerst weten we precies wat we in huis 
moeten halen.  
 
Je rollade (van welke soort dan ook), varkenshaasje, kalfsoesters of schnitzels, 
ossobucco, ossenhaas, kogelbiefstuk, rib-eye, carpaccio, entrecote, lamsboutje of 
lamskoteletjes, varkensfilet etc. etc. etc. wat je maar wilt, je bedenkt het maar, we 
hebben het allemaal voor je klaarliggen in onze mooie grote toonbank en 
koelmeubelen. 
 
Hiermee willen we bereiken dat jouw Kerst vlees zo vers mogelijk geleverd wordt 
en zo kort mogelijk voor gebruik wordt afgesneden. En wanneer je dat wil, direct 
ons persoonlijk advies erbij. We voorkomen hiermee tijdrovende procedures met 
bestellingen in de computer zetten vooraf, bestelbonnen, nummertjes en 
langdurige zoektochten naar de bestelde artikelen. Onze verwachting is dat we 
daarmee de rijen in de winkel zullen verkorten. 
 
We zorgen zoals altijd voor uitgelezen kwaliteit, voldoende voorraad en de snelst 
mogelijke bediening door ons fantastische (kleine) Kerstteam. Ligt het door jou 
gewenste artikel niet in de toonbank dan zullen we alles doen binnen onze 
mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het alsnog voor je wordt gemaakt. 
  
Moet je toch even wachten? Ga lekker zitten in onze lunch hoek, kopje koffie 
erbij? Een croissantje? Of een lekker belegd broodje? Maak van je Kerstinkopen 
een heerlijk uitstapje. 

Tip 

Vleeswaren en specials voor het Kerstontbijt 
 
Hiervoor is bestellen ook niet nodig. Al het heerlijks ligt voor je klaar in de 
toonbank of wordt à la minute gesneden. 
 
Iets dikker, iets dunner, iets meer of iets minder? Roep maar, en we maken het 
voor je klaar. Voordeel voor jou, je ziet meteen wat je meekrijgt. Zo hopen we 
verrassingen bij jou thuis te voorkomen. 
 
Hierom gaan we voor Kerst nieuwe stijl. We willen het best mogelijke bereiken. 
Spannend, en zoals pipi langkous dat zegt “ik heb het nog nooit gedaan, dus ik 
denk dat ik het wel kan”. Als ik daaraan denk word ik steeds weer vrolijk. Hoe 
dan ook, we gaan ervoor. En zorgen dat je deze Kerst een heerlijk diner op tafel 
zet. 
 
Warme Kerstgroet, 
 
 

! 
 
 Contact 

 

 

 

035 623 6910 
 
Info@biologische 
slagerij.nl 
 
Groest 3 
1211 CX 
Hilversum 
 
 www.biologischeslagerij.nl 

 
 

 

Kerst Nieuwe Stijl 
 

Om maar meteen met de grootste verandering te beginnen 

 

Bestel voor 18 december of nog 
liever, bestel niet! Kies uit onze 

rijkelijk gevulde toonbank! 
 

Met dat laatste help je ons enorm, zodat we tijd voor je kunnen nemen in 
de winkel. Samen maken we je kerstinkopen ter plekke in orde en zijn we 
geen onnodige tijd kwijt aan bestelbonnetjes enz. Je snapt het, we staan 

met een klein team en willen onze tijd niet onnodig verspillen aan 
administratie van bestellingen. Liever houden we ons bezig met lekker eten 

voor jou. We hebben dit jaar van alles wat je mogelijkerwijs zou willen 
bestellen gewoon op voorraad in de toonbank of in onze grote koelcel. 

 
Niet bestellen zal ongetwijfeld even wennen zijn, zowel voor jullie als voor 

ons. “Hoe dan?” Zul je denken. Dat willen we in deze folder graag 
uitleggen. 

 
 

 

 

& team 

8.00 – 19.00 uur 
8.00 -- 19.00 uur 
7.00 – 15.30 uur 
gesloten 
gesloten 
7.00 – 15.30 uur 
gesloten 
gesloten 
 

 
 



 

 

Diversen heerlijke soepen neem een 
kijkje in de vriezer achter in de winkel. 
We lichten uit: erwtensoep (met vlees 
of vegan met gerookte wortel) voor na 

een fikse boswandeling en 
ossenstaartsoep als starter van je 

diner. 
 

 

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

Smakelijk starten 
Carpaccio blijft een aller klassiekst Kerst gerecht, altijd goed. 
Serveren op een bedje van rucola of veldsla. Strooi er 
gebrande pijnboompitjes over en besprenkel met een 
dressing van balsamicoazijn en olijfolie. Schaaf er, naar jouw 
smaak, oude kaas over. 

 

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 pomodoro en parmaham 

• met pancetta en rucola  

• of met cranberrypaté. 

 
 

Delicatessen 

 

 

 

Uit de keuken van Ella 

 

 

 
Plant Wellington 
Een vrucht van onze samenwerking met Van die Vegans; 
verwennerij, tongstrelend, oogverblindend en je hoeft het 
alleen maar 15 minuten op 180 graden in de oven te 
bakken. Gecombineerd met onze uienchutney, die je koud 
of warm erbij kunt serveren. Echt een heerlijke luie Kerst 
voor wie wel of geen vlees eet. 

 
 

Borrelplank of 

Kaasplank 
 

Neem een kijkje achter in onze 
winkel. Een keur aan smakelijke 

kazen, Stilton met port, 
Remeker kazen van Pril tot zeer 

oude Pracht en prachtige 
gedroogde worsten van onze 

Toscaanse Slager Nicolo. Genot 
voor op de plank met onze wijn, 
port of de Leckere bieren erbij. 

Alles voor het uitkiezen. 

 
 

 
Dit jaar hebben we op vrijdag en zaterdag voor de Kerst een volledige gourmet 

toonbank ingericht. Hier kun je alles meenemen wat je mogelijkerwijs op de gourmet 
zou kunnen willen. BESTELLEN IS NIET NODIG. Bekijk voor de keuzes de gourmetflyer 

zodat je alvast kunt bedenken wat je op tafel wilt zetten.  
 
 

Met als klap op de vuurpijl  
 
Maakt Ella op 31 december verse biologische oliebollen 
met appel en rozijnen.  
 
Bestel alvast met de oliebollen flyer! 

Lekkere stoofschotels die geduldig in 
de oven wachten tot je met je 

gezelschap zover bent. Zoals Rendang, 
Boeuf Bourguignon, hertenstoof en 

Lams Tajine met pruimen en amandel. 
 

Zelfgebakken appeltaart met verse 
vanille volgens ons familierecept. 
Mmm met een bolletje vanille-ijs. 

Gourmet 

 

 

 

Onze Kerst tips voor een overheerlijk diner 

 

 

 

Gepekeld beenhammetjes 
Ook dit jaar zijn er weer gepekelde beenhammen. 
Glanzend en knapperig van buiten, mals en sappig 
vanbinnen. We hebben ze alvast voor je gekruid, 
in drie heerlijke smaken:  

• wilde knoflook 

• honing  

• en grill  
Serveer ze alle drie en creëer zo jouw eigen 
Kerstproeverij. (voor 18 december bestellen) 

  
Kip in braadzak 
Onze hele kippen zijn altijd goed voor een 
feestelijk resultaat. In een braadzak in de 
oven lukt altijd. We maken hem oven klaar, 
met verse groenten, kruidenboter, kruiden en 
zout. Bereiding: de zak met kip 1,5 uur in een 
oven van 150 graden. Dat is alles, er hoeven 
geen gaatjes in de zak en de sluiting van de 
zak is oven bestendig. 

Een compleet zorgeloze Kerst? En alsnog heerlijk dineren met je 
naasten. Ella maakt de beste biologische maaltijden deze Kerst. 
 
 

Menu 

 

 

 

 
Porchetta van varkensmiddel: Italiaanse traditie. We kruiden en bereiden het voor 
jou. Vervolgens schuift je het in de  
oven (volgens onze aanwijzing).  

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. 
Gecombineerd in een grote ovenschaal met 
aardappeltjes, paddenstoelen, venkel, sjalotjes en 
tomaat creëer je een feestelijk ovengerecht.  
 
 

Geef aan voor hoeveel 
personen je wilt koken, 
dan maken onze slagers 
jouw rollade op maat.  


