GOURMETTEN

Gourmetten is altijd een succes met de
feestdagen. Er is namelijk voor ieder wat
wils en lang tafelen is nog nooit zo
gezellig geweest. Zeker met ons heerlijke
fondue- en gourmetassortiment.
Wij adviseren u graag!
Gourmet en Steengrill
(300 gram vlees per persoon)
• Mini hamburgers
• Biefstuk
• Mini tartaartjes
• Varkenshaas
• Mini worstjes
• Kipfilet
• Vinkjes
• Saté
p.p.

7

Wildgourmet en Wildsteengrill
(300 gram vlees per persoon)
• Parelhoenfilet
• Everzwijnfilet
• Hertenbiefstuk
• Kalkoenfiletp.p.

1300

Fondue
(300 gram vlees per persoon)
• Balletjes
• Varkenshaas
• Biefstuk
• Vinkjes
• Kipfilet
p.p.

1200

Kindergourmet en Kindersteengrill
• Kipfilet
• Worstje
• Vinkje
• Mini hamburger
• Saté
• Mini tartaartje
• Shaslick

Kinderfondue
• Balletjes met diverse kleuren
• Kipfilet
• Biefstuk
p.p.

600
600

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
• Maandag 23 december

Geopend van 8.00-12.00 / 13.00-18.00 uur

• Dinsdag 24 december
Geopend van 8.00-14.00 uur

• Woensdag 25 december (1e kerstdag)

7

00

Wildfondue
(300 gram vlees per persoon)
• Parelhoenfilet
• Hertenbiefstuk
• Everzwijnfilet
• Kalkoenfilet

p.p.

All-in
• Schaaltje vlees
• Groenten- en saladeschotel
• Stokbrood
• 5 sausjes
p.p. vanaf

p.p.

00
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Geopend van 10.00-11.30 uur (alleen bestellingen)

• Donderdag 26 december (2e kerstdag)
Geopend van 10.00-11.30 uur (alleen bestellingen)

• Vrijdag 27 december
Geopend van 8.00-12.00 / 13.00-18.00 uur

• Zaterdag 28 december
Geopend van 8.00-13.00 uur

• Maandag 30 december
Geopend van 8.00-12.00 / 13.00-18.00 uur

• Dinsdag 31 december
Geopend van 8.00-14.00 uur

• Woensdag 1 januari 2020
Geopend van 11.00-11.30 uur (alleen bestellingen)

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

Valent, keurslager
Gravenstraat 187, 4567 AD Clinge
Tel: 0114-312116
www.valent.keurslager.nl
info@valent.keurslager.nl

Valent, keurslager

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

WILD EN GEVOGELTE

Wilt u zeker zijn van een lekker stuk wild
of gevogelte? Geef uw bestelling tijdig
aan ons door. Wat dacht u van heerlijke
hertenbiefstuk, eendenbout, parelhoen
hazenrug en meer. Vraag er gerust naar
in de winkel of stuur ons een mail.

Voorgerechten
• Garnaalkroket
• Kippasteitje
• Kaaskroket
• Carpaccio

VERRASSEND LEKKER

Tijdens de feestdagen wilt u toch ook
uitpakken met de meest heerlijke
gerechten? Wij hebben voor u de
lekkerste producten geselecteerd. Met
aandacht voor smaak en kwaliteit. Of
het nu gaat om gourmetten, een
uitgebreid diner of een heerlijk buffet.
Koud Buffet 1
Gevulde tomaat en hamrol, visschotel met
diverse soorten vis en huzarensalade, rosbief
en varkensgebraad met groenten, drumsticks
en ast met fruit, 3 soorten brood, 3 sausjes
p.p. 18.00 (minimaal 4 personen)
Koud buffet 2
Gevulde tomaat en hamrol, visschotel met
diverse soorten vis en huzarensalade, rosbief
en varkensgebraad met groenten, meloen
met rauwe ham, drumsticks en ast met fruit,
3 soorten brood, 3 sausjes
p.p. 19.00 (minimaal 4 personen)
Koud buffet 3
Gevulde tomaat en hamrol, visschotel met
diverse soorten vis en zalmfilet en
huzarensalade, rosbief en varkensgebraad
met groenten, drumsticks en ast met fruit,
meloen met rauwe ham, gevuld eitje en
gehaktballetjes, 3 soorten brood, 3 sausjes
p.p. 21.00 (minimaal 4 personen)
Kinderschotel
Gevuld tomaatje, drumsticks, gehaktballetjes,
kinderstokje, gevuld eitje, fruit, huzarensalade
p.p. 6.00 (minimaal 4 personen)

VLEESSPECIALITEITEN

Soepen
• Tomatensoep met balletjes
• Bospaddenstoelensoep
• Asperge-crèmesoep
• Parijse uiensoep
Warme bijgerechten
• Biefstuk of varkenshaas in:
Champignonroomsaus
Peperroomsaus
Stroganoffsaus

HORS D'OUVRE

p.p. 3.00

• Balletjes in tomatensaus	 p.p. 1.80

Hors d’ouvre
Gevarieerde schotel met vis, vlees, gevulde
tomaat, huzarensalade, groenten en fruit, 3
sausjesp.p 10.00
Hors d’oevre met
Ast, drumsticks, fruit
Of
Drumsticks, meloen
met rauwe ham

Rundvlees
• Tournedos
• Kogelbiefstuk
• Rosbief

p.p. 13.50

• Plakken beenham met zigeunersaus
p.p. 1.75
• Aardappelkroketten uit eigen keuken
per stuk 0.20
Desserts
• Chocolademousse			
• Tiramisu
• Speculoos				
• Spekkoek

Visschotel
Diverse soorten vis, zalmfilet,
gevulde tomaat, aardappelsalade,
cocktailsaus
p.p. 20.00

Kalfsvlees
• Kalfsoester
• Kalfslapjes
Lamsvlees
• Lamsfilet
• Lamsrack

• Entrecôte
• Ossenhaas

• Kalfsschnitzel
• Kalfsschenkel

• Lamsbout

Varkensvlees
• Varkensfilet
• Varkensfricandeau
• Varkenshaas

DIT VOORGERECHT MAKEN?

HEERLIJKE ROLLADES

Een rollade van een goed stuk vlees,
gevuld met de lekkerste producten,
kan niemand weerstaan!
• Varkens(filet)rollade
• Runderrollade
• Kalkoenrollade
• Gevulde rollade

SCAN MIJ!

R GEZELLIGE ÉN SMAKELIJKE FEESTDAGEN BEGINNEN BIJ DE KEURSLAGER R

