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ECHTE KERSTTOPPERS!

Vers wild van uitmuntende kwaliteit!
Heerlijk aan één stuk te bereiden en dan te trancheren:
HERTENRUG FILET 100 gram 5,50
Super kwaliteitsrundvlees van de Utrechtse Heuvelrug.
Rollade van malse Italiaans gemarineerde rosbief; gevuld met 
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes en pijnboompitjes
TOSCAANSE ROLLADE 100 gram 2,85
Wildsuggesties: hazenrugfilet, hazenachterbout, fazantenborstfilet, 
fazantenpootjes, diverse soorten wild stoofvlees.

UIT ONZE CULINAIRE KEUKEN: 

Een topper die we niet mogen vergeten. Met o.a. rundvlees, 
spekjes, rode wijn, champignons, worteltjes & zilveruitjes
BOEUFF BOURGUIGNON 100 gram 1,65
In ganzenvet gegaard. ± 25 minuten in de oven op 175°C
GEKONFIJTE EENDENBOUTJES 100 gram 2,05
Met veel vlees, cranberry’s, zilveruitjes, champignons, rode wijn 
en een geselecteerde & gebalanceerde kruidenmelange
HAZENPEPER 100 gram 3,55

VOOR EEN TRADITIONELE KERST:

Voor in de oven; ca. 3 kilo per stuk
BABY KALKOEN 500 gram 6,75
Tip: braad de kalkoen op de borstzijde in een braadzak dan blijft deze mals 
& sappig. Bestel voor 18 december, op = op!

Braadtijd ± 90 minuten. Heerlijk mals en mager, lekker met 
reepjes ontbijtspek en witte wijn
TAMME KONIJNENACHTERBOUTEN 100 gram 1,69
Voor een kerst met een Frans tintje:
De originele Franse. Met een randje vet. Om krokant te bakken
MAGRET DE CANETTE 100 gram 2,98
Gevogelte suggesties voor uw kerst diner: kiprollade, kalkoenrollade, 
kalkoenfilet, kalkoen dijen, kalkoen poten.

FEESTELIJK OPGEMAAKTE KERSTSCHOTELS
VOOR GOURMET, FONDUE OF STEENGRILL

Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, mini kipsaté, 
kalfsoester, biefstukreepjes & cordonbleu.
GOURMET EXCLUSIEF per persoon, ± 280 gram 7,50
Met o.a. kogelbiefstuk, varkenshaas, mini boomstam, mini 
slavinkje, kipfilet, mini hamburgertje & mini worstje.
GOURMET POPULAIR  per persoon, ± 280 gram 6,95
Met o.a. heel dungesneden kogelbiefstuk, varkenshaas, 
kalkoenfilet, kalfsbiefstuk.
CHINESE FONDUE  per persoon, ± 300 gram 8,95
Gourmet en fondue schalen zijn verkrijgbaar zoals hier vermeld in deze 
advertentie. Wijzigingen zijn dus niet mogelijk. 

VOOR EEN HEERLIJK VOORGERECHT:

Van super kwaliteitsrundvlees gesneden.
CARPACCIO  per portie 3,75
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: heerlijke volle romige bospaddenstoelensoep 
vol gevuld met bospaddenstoelen, champignons en mild 
kruidenboeket
BOSPADDENSTOELENSOEP per beker 4,75
Meer suggesties voor uw heerlijke voorgerecht: gerookte eendenborst, 
diverse soepen, verschillende soorten paté of een keuze uit ons 
assortiment rauwe hammen.
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VOORKOM TELEURSTELLINGEN!

GEEF UW KERSTBESTELLING
UITERLIJK 20 DECEMBER DOOR 

VIA DE MAIL OF VIA DE TELEFOON.

PS: kalkoen en/of wildbestellingen uiterlijk voor 16 december.
Voor vragen/advies kunt u ons altijd bellen of mailen! 

Kijk voor meer aanbiedingen op de borden in de winkel.ALLE MEDEWERKERS VAN 

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

WENSEN U EEN GEZELLIGE KERST

EN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2022


