Kerst en eindejaars
Specialiteiten 2017
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Slagerij J. Bos & Co

Bestellijst
Naam: ...............................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................

Welkom!
Deze folder geeft u een indruk van uw en
onze mogelijkheden gedurende de komende
feestdagen. Mocht u speciale wensen hebben,
laat het ons dan even weten. We willen u graag
persoonlijk helpen.

Plaats: ...............................................................................................................
Telefoon nummer: ......................................................................................
Datum bestelling ophalen: ....................................................................

Vul hier uw bestelling in:

Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij u
vriendelijk de kerstbestelling uiterlijk zaterdag
16 december en de eindejaarsbestelling uiterlijk
woensdag 27 december te doen.

Het team van Slagerij Bos & Co

Oplossing puzzel: ..................................................................
2.

3.

Menu
Meloen met ham en basilicum

Gourmet / Steengrillschotels
250 gram / € 8,00 per persoon
Per schotel bestelling gratis flesje Schulp Redlove

Onze ambachtelijke schotels bestaan uit:
Kruidige groentesoep met gehaktballetjes

Biefstuk

Varkensfiletlapje

Kipfilet

Kipmedaillon

Katenhaasje

Mini Slavink

Runderschijfje

Rollade in een rode wijnsaus
of met een uien-gember compote

Aardappel puree met knolselderij en appel

Lauw-warme groente salade
Rode kool tulband

Eventueel extra er bij te bestellen:
Diverse gekruide smaken reepjesvlees, bijv.
Gyros of Shoarma

Varkenshaas
Sensatie

Sapjes van
Schulp

Fondue Schotels
200 gram / € 6,40 per persoon
Per schotel bestelling gratis flesje Schulp Redlove

Aardbei-kerstmannetjes

Hierbij een glaasje rode vergel wijn

4.

of een vers puur natuur sapje van Schulp

Biefstuk

Varkenshaas

Kipfilet

Mini Slavink

Mini balletje
5.

Vleeswaren specialiteiten

Rollade Specialiteiten

Dit alles is natuurlijk vers voor u gesneden.

Al onze rollades zijn ambachtelijk met de hand voor u
geknoopt en heerlijk gekruid.

Onze uitgebreide ambachtelijke vleeswaren:
Onze uitgebreide ambachtelijke vleeswaren:

Rollade

Rosbief

Schouderham

Bacon

Fillet rollade

Rosbief rollade

Gebraden gehakt

Boterhamworst

Varkens rollade

Runder rollade

Spek

Snijworst

Varkens hamrollade

Half om half rollade

Spekrollade

Kalkoen rollade

Kip mini rollade

Kip rollade

Parijse
lendeham

Noten
salami

Gevulde
varkens filet
rollade

Gevulde
bistro rollade
(rund)

Wij hebben ook luxe vleeswaren zoals
Bourgondisch gebraden spek
Dom schinken
Parmezaanse salami

Metworst

Hausmacher leverworst

Nagelhout

Grillworst

Ham monchou rol

Parijse lendeham

Zweeuws spek

Katen rolletje

Runder schaftschinken

Leverworst

Gevulde ei

Cappa Duparma (Rauweham)

Bistroworst

En nog veel meer ...
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Wij hebben vanzelfsprekend voor uw hapjes onze
bekende bekroonde worstsoorten:

Aangevuld met diverse andere specialiteiten, Paté’s, Brie,
Toastsalades en tapashapjes.
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Meloen met ham en basilicum
Voor 6 personen

Ingrediënten
1 galiameloen (of andere
meloensoort naar keuze)
70 g parmaham (plakjes)
10 g basilicum
Halveer de meloen en schep de zaden eruit. Schep met een
meloenbolletjesschep zo veel mogelijk ronde bolletjes uit de meloen.
Leg de bolletjes in een kom. Snijd de plakjes parmaham in de lengte
doormidden zodat je telkens twee lange, smalle plakken overhoudt.
Neem een grote cocktailprikker en rijg hier eerst het uiteinde van een
gehalveerd plakje parmaham op, rijg er dan een meloenbolletje aan. Sla
de parmaham hier omheen en over de prikker, dan een blaadje basilicum,
meloenbolletje en weer parmaham. Maak als het ware een zigzag van
de parmaham om de meloenbolletjes en basilicum heen. Maak op deze
manier ongeveer 12 spiesen met telkens drie meloenbolletjes.

Aardbei-kerstmannetjes
Voor 10 stuks

Ingrediënten
10 grote aardbeien
100 g mascarpone
4 g vanillesuiker
zwart sesamzaad of
chocoladehagelslag
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Was de aardbeien en dep ze droog.
Verwijder de kroontjes en snijd de
aardbeien op ongeveer een derde
van het topje door en houd de topjes
apart. Meng de mascarpone met de
vanillesuiker en doe het mengsel
in een spuitzak. Zet de aardbeien
op de kant waar het kroontje heeft
gezeten op een bord en spuit er wat
mascarpone op. Dek af met de topjes
en spuit hier ook een klein beetje
mascarpone op. Maak eventueel nog
knoopjes als je nog mascarpone over
hebt. Maak oogjes van het sesamzaad
of de hagelslag en bewaar (maximaal)
4 uur in de koelkast.

Voor al uw voorgerechten
Poulet: rund, varken of kip

Ossenstaart

Schenkel met been

Hele kip of bouten

Gekruid gehakt voor balletjes

Ontbijtspekjes

Ossenhaas of Rosbief of Nagelhout voor Carpaccio.

En nog veel meer ...

Varkens specialiteiten
Varkenshaas

Katenhaas

Varkensoester

Varkensfilet

Gevulde Varkensfilet

Varkensfricandeau

Groot vlees uit de oven, bijv. procureur

En nog veel meer ...

Rundvlees specialiteiten
Ossenhaas (tournedos)

Kogelbiefstuk

Entre cote (naturel of gemarineerd)

Rosbief aan een stuk

Pepersteak

Rib eye steak

En nog veel meer ...
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Wild en gevogelte

Salade en hapjes specialiteiten

Ook voor wild en gevogelte kunt u bij onze ambachtelijke
slagerij terecht. U kunt kiezen uit een ruim asortiment waarover
wij u graag persoonlijk informeren.

Denk bijvoorbeeld eens aan:
Hertenbiefstuk

Fazant

Eendenborstfilet

Hazenpeper

Tam Konijn

Haas

Struisvogelbiefstuk

Hele kalkoen of kip

Kalkoen of Kipfilet

Kip cordon bleu

Kalkoendrum

Kippenbouten

Kalkoendijen

Kip piri piri

Diverse maaltijd salades ambachtelijk opgemaakt

Vanaf 6 personen
Rundvleessalade

per persoon

500 gram

€ 7,50

Huzarensalade

per persoon

500 gram

€ 7,50

Scharreleisalade

per persoon

500 gram

€ 8,50

Kipkerriesalade

per persoon

500 gram

€ 9,50

In bolletjes opgemaakt vanaf 8 bolletjes
Rundvleessalade per bolletje

+/- 100 gram

€ 1,85

Huzarensalade

+/- 100 gram

€ 1,85

per bolletje

Zeer geschikt als extra naast Gourmet / Fondue of als
borrelhapje te gebruiken.

Wildfolder in de winkel aanwezig
Graag voor 16 december bestellen

Wij kunnen, om u kerstmenu aan te vullen, ook
zorgen voor:
Stokbrood (bruin of wit)
Sauzen (diverse soorten zowel koud als warm)

Wildschwein
salami
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Kruidenboters
Vers fruit salade
Verse groente Groumet pakket
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Puzzel Win Actie!
Wie weet de oplossing? We zoeken de kerstballen! Hoe
vaak bent u een kerstbal tegengekomen in deze folder?
Schrijf het op de bestellijst en lever de lijst in bij onze
winkel (ook wanneer u geen bestelling wilt doen) en maak
kans op prachtige en lekkere prijzen!

De kerstbestellingen zijn af te halen op:
Zaterdag 23 december van 8.30 tot 12.00
1e kerstdag van 11.00 tot 12.00
2e kerstdag van 11.00 tot 12.00

De eindejaarsbestellingen zijn af te halen op:
Zaterdag 30 december van 8.30 tot 12.00
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Prijswijziging en zetfouten voorbehouden

Slagerij J. Bos en Co
Sijtsemaweg 13
9953 PR Baflo

Tel: 0595 - 422008
Mail: slagerij-worstmakerijbos@hotmail.nl

