Gourmet en fondue
Met gourmetten en fonduen geniet iedereen van gezellig tafelen.
Bijzondere feestdagen, een verjaardag, een vakantie of gewoon zomaar een etentje mat familie of vrienden…
Keurslagerij Jos Koeleman heeft diverse heerlijke schotels samen gesteld, met de heerlijkste producten van
diverse vlees soorten zowel naturel of gemarineerd, dus voor ieder wat wils…

GOURMETSCHOTEL
POPULAIR

GOURMETSCHOTEL
EXCELLENT

GOURMETSCHOTEL
DE LUXE
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Wieringerweide Biefstuk
Schnitzeltjes
Boerderij Kipfilet
Kipsaté
Mini burgertjes
Hartige Vinkjes
Kip de France

698

300 gram
per persoon

Wieringerweide Kogelbiefstuk
Varkenshaasmedaillons
Boerderij kipfilet
Kipspiesjes
Kip de France
Gemarineerde Biefreepjes
Mini burgertjes

798

300 gram
per persoon

ALL-IN PAKKET
SPECIAAL
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•
•
•
•
•
•
•

Knoflooksaus (150 gram)
Smulsaus (150 gram)
Burgersaus (150 gram)
Bolletjes vleessalade
Bolletjes smulsalade
2x Afbakstokbrood
Kruidenboter (100 gram)
Oude kaas pestotapenade (100 gram)

1498

Per persoon

300 gram
per persoon

1098

FONDUESCHOTEL
EXCELLENT

Per pakket (4-5 personen)
•
•
•
•
•
•
•
•

Wieringerweide Haasbiefstuk
Varkenshaasmedaillons
Boerderij Kipfilet
Biefstukspiesjes
Duitse biefstukjes
Wieringerweide Kalfsoestertjes
Biefstuk Stroganoff

Wieringerweide Kogelbiefstuk
Varkenshaas
Boerderij kipfilet
Gekruide Gehaktballetjes
Hartige Vinkjes
Wieringerweide Kalfsoestertjes
Bourgondische Kipvinkjes
Gepaneerde Balletjes

300 gram
per persoon

BESTELLIJST GOURMET/FONDUE SCHOTELS
Gourmetschotel Populair

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

personen à 6,98 =

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

Gourmetschotel Excellent

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

personen à 7,98 =

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

Gourmetschotel De Luxe

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

personen à 10,98 =

Fondueschotel Excellent

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

personen à 7,98 =

All-in pakket (voor 4-5 personen)

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

personen à 14,98 = ...........................

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

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

Naam:
Telefoon nummer:
Datum van ophalen:
Verkoop(st)er:

Jos Koeleman, keurslager
Winkelcentrum De Riepel
Julianadorp, Tel. 0223-200000
www.koeleman.keurslager.nl

798

CREATIEF TAFELEN
MET KEURSLAGER
JOS KOELEMAN…
Wilt u graag uw eigen Gourmetpakket samenstellen, dan is dit een ideale oplossing.
Wij hebben voor u een heerlijk gourmetassortiment in handige bakjes van 200 gram per stuk.
Maak er een Gourmetfeest van; gemakkelijk en gezellig en voor ieder wat wils…
Mini Kip
tapasspies

Ca. 6 tot 8 stuks
Per bakje

Wieringerweide
kalfsreepjes
3,98

Fijngekruide kalfsreepjes
Per bakje
4,98

.......... x bakje

.......... x bakje

Wieringerweide
kogelbiefstuk

Wieringerweide
kalfsoestertjes

Naturel
Per bakje

5,98

Carpaccio tartaartjes

Fijn gekruid met oude kaas
en pijnboompitjes
Per bakje
3,98
.......... x bakje

Fijn gesneden reepjes
Per bakje
3,50

.......... x bakje

Zachte pestospiesjes
Ca. 6 stuks
Per bakje
4,98
.......... x bakje

Boerderijkipfilet

Naturel/gemarineerd
Per bakje
2,98

Wieringerweide
haasbiefstuk

Naturel/gemarineerd
Per bakje
11,98

Naturel/gemarineerd
Per bakje
4,98

.......... x bakje

.......... x plaat

Reken ongeveer 2 bakjes per persoon voor de gemiddelde eter, voor de
Bourgondische eter worden 3 bakjes geadviseerd. Al onze marinades op
onze gourmetproducten zijn allergeen- en E-nummervrij!
Geen gourmetstel? Vraag even aan één van onze medewerk(st)ers!

Bestelling geplaatst door:
Naam:
Telefoon nummer:
Datum van ophalen:
Verkoop(st)er:

Jos Koeleman, keurslager
Winkelcentrum De Riepel
Julianadorp, Tel. 0223-200000
www.koeleman.keurslager.nl

Wieringerweide
biefreepjes
Gemarineerd
Per bakje

4,98

Mini kipfilet saté
ca. 6 tot 8 stuks
Per bakje

3,98

Biefstuk Stroganoff

Zachte biefreepjes in
heerlijke Stroganoffsaus
Per bakje
3,98
.......... x bakje

Hartige vinkjes
3,50

Gem. varkenshaas omwikkeld met spek. Ca. 6 stuks
Per bakje
4,98

.......... x bakje

Eendenborstfilet*

Ca. 8 stuks
Per bakje

Katenhaasje

.......... x bakje

.......... x bakje

Runder
hamburgertjes

3,48

.......... x bakje

.......... x bakje

Biefstukspiesjes

Ca. 8 stuks
Per bakje

Naturel/gemarineerd
Per bakje
5,98

.......... x bakje

Shoarmavlees

Lekker gemarineerd
Per bakje

.......... x bakje

.......... x bakje

.......... x bakje

Kip de France

3,50

Varkenshaasmedaillons

Naturel/gemarineerd
Per bakje
3,98
.......... x bakje

Alle gourmetbakjes zijn minimaal
200 gram per stuk en van de
hoogste kwaliteit, zoals u van
ons gewend bent.

