BOURGONDISCH SMULLEN

R BOORDEVOL MENU TIPS R UITGEBREID GOURMETTEN R WILD & GEVOGELTE R HEERLIJKE ROLLADES R

Lekker eten voor twee?
Kies eens voor de Smulsteen;
een bourgondische ovenschotel
bomvol verse ingrediënten en
lekker veel vlees. Alleen even in
de oven en smullen maar.
Ook verkrijgbaar in
smikkelvariant voor
lekkere warme snacks in en
handomdraai. Smulstenen zijn
geschikt voor uitgebreid eten
voor 2 personen.

Bulgaarse
Smulsteen

Franse
Smulsteen

Gevuld met varkenshaas,
aardappelwedges, paprika,
courgette, broccoli.

Gevuld met varkenshaas,
haricot verts, broccoli, aardappelwedges.

per stuk

1795

Feestje?

per stuk

1795

Samen genieten van
de smulplank!
Geschikt voor circa 8 personen

Hapjes Smulplank
Gevuld met vleeswaren,
snacks, salade en tapas
per persoon

495

Voor de Smulplank rekenen wij 12,50 borg.
Dit krijgt u na inlevering van de plank terug.

BRAADSLEETJES

• Varkenshaas in champignonroomsaus
• Varkenshaas in pepersaus
• Varkenshaas in chimichurrisaus

Hollandse
beenham
Smulsteen

Smikkel
Smulsteen

Gevuld met beenham, haricot
verts, maïs, aardappelwedges.
per stuk

Gevuld met warme snacks
zoals: snackballetjes, kipkluifjes, min saté en grillworst.

1795

per stuk

VLEESWAREN SPECIALS

• Serranoham
•	Gebraden kipfilet met
• Spianata romana
pesto
• Pancetta
•	Galapenogehakt
• Pain d’Ardenne
•	Boerenachterham
• Gebraden kalfsrollade

PATÉS

• Bourgondische paté
• Cranberry paté
• Fijne appelpaté met krokant gebakken spekjes
• Paté met kalkoen, kastanje en nootjes

VOORGERECHT

• Carpaccio
Dunne plakjes ossenhaas
Met een heerlijke dressing.

R VERSTAND VAN LEKKER VLEES R KWALITEIT VOOROP R SERVICE OP MAAT R
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BOERDERIJKIPDIJROLLADE

Super malse rollade van mager dijvlees
per stuk 800 gram.
100 gram

195

BRAADSLEETJES

Heerlijke malse varkenshaas in verschillende
soortensaus, zoals champignonroomsaus, pepersaus
of chimichurrisaus.

EXTRA SERVICE

Op 1ste en 2de kerstdag stellen wij
u in de gelegenheid
uw bestelde en afgerekende schotels
tussen 10:30 en 11:30 uur af te halen.
’s Morgens bakken wij verse stokbroden
af. Bestel tijdig uw specialiteiten.

GOURMETSCHOTEL VELTMAN

per bakje

375
Mini hawai spies

Mini gehakt
cordon bleu

per bakje

375

Mini shaslick

per bakje

475
Lamsrack

Hertenbiefstuk
per bakje

825

HUISGEMAAKTE
SALADESCHOTELS

Lekker bij de lunch of brunch of zo op tafel!
Onze salades maken wij mooi op met een rijkelijke garnering.

Rundvleessalade
Ambachtelijke rundvleessalade,
speciaal voor u gemaakt

per bakje

475

Bavette Rollade
met verse tuinkruiden
Gevuld met peterselie, tijm,
rozemarijn en knoflook.

• Reken ±300 gram vlees per persoon.
1 bakje bevat 200 gram.
• Laat het vlees een half uur op kamertemperatuur
komen.
•M
 aak ook eens een dessert, eitje of pannenkoeken
op de gourmet.

495

Burgumer salade
Heerlijke huisgemaakte salade
met gebraden kipfilet en lente-ui.

per bakje

995

Per persoon

Per persoon

595

Per persoon

550

Scharreleisalade
Lunchsalade van scharrelei
en ui.

Zalmsalade
Luxe visschotel van
zalm.

Per persoon

625

R HEEFT U SPECIFIEKE WENSEN EN/OF BENT U OP ZOEK NAAR BEREIDINGSTIPS? WIJ HELPEN U GRAAG! R

245

Procureurrollade

Half of half rollade

Rollade van het lekkerste stuk vlees
van het varken.

Altijd een succes op tafel.

100 gram

149

100 gram

165

Runderrollade

Varkens filetrollade

Varkensschouderrollade

Onze beroemde runderrollade.

Onze jaren lange feestdagentopper.

Lekker sappige rollade,
iets doorregen.

695

STEL UW EIGEN
GOURMETFEEST SAMEN
Oosterse kipreepjes

Een rollade hoort bij het kerstdiner. Voor een heerlijke rollade bent u bij ons aan juiste adres.
Wij hebben voor iedere vleesliefhebber een lekkere rollade.

100 gram

• Biefstuk
• Mini hamburger
• Varkensfricandeau • Mini slavink
• Kipfilet
• Shoarmavlees
Per persoon

ROLLADES GEMAAKT TOT
IN PERFECTIE

Gebruik een kerntemperatuur
meter voor de juiste bereiding van
onze rollades. Verkrijgbaar voor
slechts € 1,95 per stuk.

100 gram

165

VLEESSPECIALITEITEN
• Ossenhaas
• Kogelbiefstuk
• Entrecote
• Ribeyesteak
• Rosbief
* Kalfsoester
* Kalfsentrecote
• Varkenshaas met brie
• Beenhammetje
• Lamskotelet en -rack
• Boerderijkip

100 gram

165

100 gram

139

KERSTSPECIALITEITEN

• Kerstbraadstuk met balsamico-tijmsaus
•	Varkenshaas met Grand Verneursaus en
aardappelpuree
• Varkensgebraad met sinaasappel en salie
• Italiaanse boeren-varkenshaas

WILD & GEVOGELTE
• Hertenbiefstuk
• Eendenborstfilet
• Kalkoen
• Konijnenbout
• Wildzwijn
• Hazenbouten

R GEZELLIGE ÉN SMAKELIJKE FEESTDAGEN BEGINNEN BIJ DE KEURSLAGER R

