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Geldig van maandag 10 december t/m maandag 24 december

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

ALLE MEDEWERKERS VAN 
KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

WENSEN U EEN GEZELLIGE KERST EN 
EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2019

ECHTE KERSTTOPPERS:
Vers wild van superieure kwaliteit:
Heerlijk aan een stuk te bakken en dan te trancheren:
HERTENHAAS TOURNEDOS 100 gram  € 6,75
Tip: serveer hierbij rode wijn kaneelsaus, romige puree en rodekool

Tongstrelend kwaliteitsrundvlees van de Utrechtse Heuvelrug:
Met o.a. malse rosbief, mager gerookt spek & een fijne 
kruidenmelange. Braadtijd ± 35 minuten op 150°C
KERSTGEBRAAD 100 gram  € 2,35
Tip: serveer hierbij Vlaamse frieten & een grove groene salade met 
uitgebakken spekjes en een honingmosterd dressing

Een origineel kerst gerecht; ± 45 minuten in een voorverwarmde 
oven op 170°C. Per stuk ± 750 gram, met sinaasappel & tijm
EENDENROLLADE 100 gram € 2,98
Tip: serveer hierbij krielaardappeltjes met rozemarijn & stoofpeertjes

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN:
In ganzenvet gegaard. ± 25 minuten in de oven op 170°C
GEKONFIJTE EENDENBOUTJES per stuk  € 5,50
Tip: serveer hierbij knolselderijpuree, salade met vers gebrande noten en 
een heerlijke vruchtensaus

Een topper die we niet mogen vergeten. Met o.a. rundvlees, 
spekjes, rode wijn, champignons, worteltjes en zilveruitjes
BOEUFF BOURGUIGNON 100 gram  € 1,50
Tip: serveer hierbij puree of gegratineerde aardappeltjes & kleine spruitjes

Met veel vlees, cranberry’s, zilveruitjes, champignons, rode wijn 
en een geselecteerde & gebalanceerde kruidenmelange
HAZENPEPER 100 gram  € 2,55
Tip: serveer hierbij romige aardappelpuree, rodekool & stoofpeertjes

KERSTWILDSPECIALITEITEN:
Bestel tijdig uw kerstwild om teleurstellingen te voorkomen!

Van uitmuntende kwaliteit hertenvlees en
van de bovenbil gesneden
HERTENBIEFSTUKJES 100 gram  € 4,25
Tip: serveer hierbij in ganzenvet gebakken krieltjes & roergebakken 
Brusselse spruitjes

Heerlijk mals & vol van smaak
FAZANTENBORSTFILET 100 gram  € 2,98
Tip: serveer hierbij wijnzuurkool, spekjes, romige puree en een sausje van 
appeltjes & calvados

WILDSUGGESTIES VOOR UW KERSTDINER
Bestel tijdig uw kerstwild om teleurstellingen te voorkomen!

• HAZENRUGFILET • WILDZWIJNPOULET 
• HERTENPOULET • FAZANTENBOUT

• HAZENACHTERBOUT • WILDZWIJNBOUT
• HERTENSUKADE • EENDENBOUT

FEESTELIJK OPGEMAAKTE KERSTSCHOTELS
voor gourmet-, fondue- of steengrill

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, biefstuktartaar, 
kalfsoester, biefstukreepjes & cordonbleu
GOURMET EXCLUSIEF  per persoon ± 280 gram  € 6,50

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, biefstuktartaar, mini 
slavinkje, mini hamburger & mini worstje
GOURMET POPULAIR  per persoon ± 280 gram  € 5,95

Met o.a. heel dungesneden kogelbiefstuk, varkenshaas, 
kalkoenfilet, kalfsbiefstuk en kipfilet
CHINESE BOUILLON FONDUE
  p.p. ± 300 gram  € 7,50
Met o.a. hertenbiefstuk, hazenrugfilet, magret de canette, 
fazantenfilet & wildzwijn biefstuk
WILDGOURMET  per persoon ± 300gram. €13,50

Aanvullingen voor op uw schotel; shoarmavlees, 
lamskoteletjes, satévlees, merquez worstjes, 

speklapjes, chipolata worstjes of 
ontbijtspek om lekker uit te bakken.

Welk sausje mogen wij erbij doen?
Bijv. onze knoflooksaus, cocktailsaus, whiskysaus, 

pindasaus, cranberrysaus, zigeunersaus, honingtijmsaus, 
grand-veneur saus, rode wijn kaneelsaus of kruidenboter.

VOOR EEN TRADITIONELE KERST:
Voor in de oven. ± 3000 gram per stuk
BABY KALKOEN 500 gram  € 5,75
Tip: braadt de kalkoen op de borstzijde in een braadzak, dan blijft deze 
lekker mals & sappig. BESTEL TIJDIG; OP=OP !

Een echte traditie. Braadtijd ± 90 minuten
TAMME KONIJNENACHTERBOUTEN
 500 gram  € 7,75 
Tip: lekker stoven met spekblokjes, tomaat, witte wijn & een kruidnageltje

De originele Franse, met een randje vet. Om krokant te bakken
MAGRET DE CANETTE 100 gram  € 2,85
Tip: serveer hierbij cranberrysaus, onze huisgemaakte truffelgratin en een 
gemengde salade met een zoete dressing

VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT:
Van superkwaliteit rundvlees gesneden
CARPACCIO per portie  € 3,25
Tip: serveer de carpaccio op een bedje van sla en garneer het af met 
pijnboompitjes, grove kaassnippers, verse peper uit de molen en onze 
carpacciodressing of truffelmayonaise.

Uit eigen keuken - Traditioneel getrokken van een gebalanceerd 
groenten bouquet, dus geheel vegetarisch.
BOSPADDESTOELENSOEP per beker  € 4,50
Tip: serveer de soep in een wijnglas en garneer hem af met verse bieslook 
en voeg eventueel gerookte kipfilet snippers toe.

Op beukenhout gerookt en langzaam gegaard.
Een pure smaakbeleving in uw mond
GEROOKTE EENDENBORSTFILET per portie  € 4,50
Tip: serveer de eendenborstfilet op een bedje van sla en garneer het af 
met pijnboompitjes, mangosnippers en een vruchtendressing.

Meer suggesties voor een heerlijk voorgerecht:

• OSSENSTAARTSOEP • MOSTERDSOEP
• WILDPATE • HERTENCARPACCIO

• STEAK TARTAAR • VITELLO TONATO
• KIPPENRAGOUT

VOOR EEN BOURGONDISCHE KERST
Een eyecatcher op uw kersttafel, een waar spektakel!
COTE DE BOEUFF 100 gram  € 1,95
Tip: serveer hierbij krieltjes, wok groenten en een lekkere portsaus

Met een mooie spekrand voor een optimale smaakbeleving.
Super voor in de oven
VARKENSRACK 100 gram  € 1,85
Tip: serveer hierbij roseval krieltjes uit de oven, haricots verts met spek
omwikkeld en grove groene salade

Voor een Amerikaanse kerst. Lekker voor in de oven en in de 
smaken: whisky, Italiaans of naturel
KERSTBEENHAM 100 gram  € 1,50
Tip: serveer hierbij peultjes, kastanje puree & cumberlandsaus. U kunt de 
ham ook afgrillen in een mengseltje van whisky & bruine suiker

Iets feestelijks op uw kersttafel. Met o.a. kipdijfilet, pancetta, 
kruiden crème, tomaat & een druppeltje olijfolie. In de oven op 
160°C voor ± 30 minuten
KIPDIJ BONBON 100 gram  € 1,50
Tip: serveer hierbij krieltjes in de schil met rozemarijn en witlof uit de oven

VLEESTIPS VAN UW SLAGER
Lamsvlees suggesties: 
• FRENCHED RACKS • LAMSHAASJES
• LAMSBOUTROLLADE • MINI LAMSBOUTJES 
• LAMSKOTELETJES • LAMSBOUT
Rundvlees suggesties: 
• BIEFROLLADE • ENTRECOTE • OSSENHAAS
• BLACK ANGUS RIB EYE • BLACK ANGUS
BAVETTE • RUNDERWANGEN • CARPACCIO 
ROLLADE • BAVETTE ROLLADE • ETC.
Gevogelte suggesties: 
• KALKOENFILET • KALKOENDIJEN • KALKOEN-
ROLLADE • KIPROLLADE • KIP IN BRAADZAK
Varkensvlees suggesties: 
• VARKENSHAAS • VARKENSBIEFSTUK
• VARKENSHAAS IN ROOMSAUS
• VARKENSWANGETJES • VARKENSNEKSTUK 
(PULLED PORC) • HANDGEKNOOPTE
VARKENSROLLADE • VARKENSWANGEN

Voorkom teleurstelling en geef uw
• kerstbestelling uiterlijk 19 december door
• kalkoen en/of wildbestellingen
 uiterlijk 17 december

Voor vragen/advies kunt u gerust even bellen 
of langskomen bij ons in de winkel

De aanbiedingen zijn geldig van
maandag 10 t/m maandag 24 december

Kijk voor meer aanbiedingen op de borden in de winkel

BELEEF EN PROEF DE KERST 
met de vlees- en wild specialiteiten van slagerij van Loo!


