
Alle ingrediënten voor de

Bas Bekooij

GRAAG BESTELLEN 
VIA DE WEBSHOP

Wij zouden het zeer op prijs  stellen 
als u besteld. Dit zou voor ons zeer 

handig  zijn om dat te doen via: 
basbekooij.uw-slager.nl 

Dit is een zeer handige webshop 
waar alles op staat. Als u t/m 

maandag 20 december besteld 
kunnen wij aan al uw wensen 

voldoen. Besteld u later kunnen wij 
die garantie niet geven.

LIEFST BESTELLING 
AFHALEN

Normaal hebben wij een handige 
wegbrengservice. Met deze 

dagen doen wij een beroep op u 
om gebruik te maken van onze 

afhaalservice. Dit is op vrijdag 24 
december op de door u gekozen tijd 
aan de koelwagen aan de achterzijde 
van de winkel. Wilt u het toch laten 
bezorgen dan wordt de bestelling 

bezorgd tussen 9:00 en 11:00.  

SPECIALE 
OPENINGSTIJDEN

Donderdag 23 december  
zijn wij geopend tot 13:00 

Vrijdag 24 december  
zijn wij geopend tot 16:00 

Wij bieden u de gelegenheid om uw 
bestelling voor 2e kerstdag op te 

halen op zondag 26 december van 
12:00 tot 13:00 op Noordwijkerweg 
3 (achterin de schuur). Hier kunt u 

contant betalen of pinnen.



OPGEMAAKTE 
SALADESCHOTELS
Te bestellen vanaf 7 personen

Huzarensalade  
per persoon 2.65

Kartoffelsalade  
per persoon 2.80

Kartoffel-speksalade  
per persoon 3.20

Rundvleessalade  
per persoon 2.80

Zalmsalade 
per persoon 3.20

Vers fruitsalade  
per persoon 1.50

Wilt u de salades luxe opgemaakt? 
Dus met gevulde eitjes en luxe vleeswaren? 
Dat kan voor € 2,00 p.p. extra.

Weekendsalade
5 bolletjes 

huzaren per persoon 4.95
kartoffel-spek per stuk 5.95

Super salade
10 bolletjes 

huzaren per stuk 9.95
kartoffel-spek per stuk 11.95

VOORGERECHTEN
Vitello tonato  
Zacht gegaarde kalfsmuis 

incl. tonijnmayonaise

per persoon 5.45

Carpaccio   
Van originele ossenhaas

per persoon 5.45

Jill’s carpacciosaus
Met Parmezaanse kaas en pijnboom-

pitten (bakje 250 gram) 
per bakje 5.40

Parmezaanse kaas
50 gram 2.75

Pijnboompitten
30 gram 2.75

Scampi braadslee  
Kant en klaar, 25 minuten in de oven

per persoon 4.95

Crab Diable
Ovenbakje voor twee personen

per stuk 4.95

DE LEKKERSTE 
SAUSJES
Per bakje van 150 gram € 3,00 

Whiskey-cocktail

Knoflook

Shaslick

Shoarma

Kerrie

Ravigotten

Piri-piri

Japanse ketjapsaus

Honing-mosterdsaus

Americain-grill

Jamballa

Joppie

ROLLADES
Wij kunnen uw rollade, rosbief 
of fricandeau ook voor u braden 
en snijden! (meerprijs € 0,75 per 
100 gram)

Varkensfiletrollade 
Pork best

100 gram 1.75
Runderrollade 
Beef best

100 gram 3.05
Kiprollade 
Tante Door

100 gram 2.38
Carpacciorollade speciaal
Met parmaham, Parmezaansekaas, 

pijnboompitten en groene pesto in een 

ovenbak; 25 min. opwarmen op 150 

graden                         

100 gram 3.35

VLEES
SPECIALITEITEN
Ons rundvlees ‘Beef Best’is van gras 
gevoerde eigen Hollandse runderen. Deze 
runderen hebben een goed leven gehad 
en hebben het keurmerk IKB (Integrale 
keten beheersing). Ons rundvlees ‘Angus’ 
is van 100% graan gevoerde runderen uit 
Uruquay. Het vlees heeft een prachtige 

marmering met een heerlijke smaak.  

Rib-eye steak 
Beef best

100 gram 3.95
Black Angus

100 gram 4.95

Entrecote
Beef best

100 gram 3.05
Black Angus

100 gram 4.95

Ossenhaas 
Beef best

100 gram 7.90
Black Angus

100 gram 8.35

Bavette
Beef best

100 gram 2.85
Black Angus

100 gram 3.95

Picanha 
Beef best

100 gram 2.65
Black Angus

100 gram 4.45

Lamsracks 
Nieuwzeelands

100 gram 4.95



AMBACHTELIJKE 
GOURMETSCHOTELS
Gourmet/Fondue Uw Slager
Biefstuk, varkenshaas, kipfilet, 
hamburgers, kipsaté, slavinkjes (300 

gram p.p.)

per persoon 10.25
Met ossenhaas

per persoon 12.75

Gourmet Speciaal
Pepersteak, kipfilet stroganoff, 1-minuut 
steak, Chin. schnitzel, varkenshaas graisse, 

Italiaanse speklap (300 gram p.p.)

per persoon 10.00

Gourmet/Fondue de Luxe
Ossenhaas, varkenshaas, kipfilet, 

kalfsoester (300 gram p.p.)

per persoon 14.75

Gourmet Kinder
Kipfilet, kipsaté, slavinkjes, hamburgers, 

worst, grillworst (175 gram p.p.)

per persoon 6.00

GOURMET LOS
Hertenbiefstuk

100 gram 4.95

Shoarma
100 gram 1.40

Kipshoarma
100 gram 2.30

Biefstuk stroganoff
100 gram 2.95

Aioli
100 gram 1.70

Kruidenboter
100 gram 2.49

Oude kaastapenade
100 gram 3.15

Satésaus kant en klaar
200 gram 3.00

Satésaus uit eigen keuken
(aanmaken)

200 gram 2.00

WILD EN 
GEVOGELTE
Hertenbiefstuk
Onze rodewijnsaus is hierbij 
een aanrader!

100 gram 4.95

Herten goulashvlees
100 gram 2.65

Eendeborstfilet
200-250 gram

100 gram 3.50

Konijn heel
1-1,7 kg

100 gram 2.05

Konijnen achterbouten
225-275 gram

100 gram 1.95

Kalkoen
Verkrijgbaar in diverse gewichten

per stuk 12.50

Kalkoendijen
400-600 gram

100 gram 0.90

SPECIALITEITEN 
VOOR STOKBROOD 
OF TOAST
4-noten paté
Grove paté met hazel, -wal, -kokos 
en amandelnoten

100 gram 2.95

Kerst paté
Kalkoenpaté met dadels en 
pistachenootjes 

100 gram 3.65

Cranberry paté
De bekende; fijne paté met 

heerlijke cranberry’s 

100 gram 2.95

Pavé royaal
Trio van eendenmousse, foie gras en 
Italiaanse truffel 

100 gram 4.45

Feestsalade
Vis-cocktailsalade rijkelijk gevuld met 
zalm, grijze garnalen en kabeljauw 

100 gram 3.65

Warm gerookte zalmsalade
Een traktatie

100 gram 3.45

Beenham taart
Gemaakt van een verassende 
ham-mousse

100 gram 2.95

FEEST BRAADSTUK
 Heerlijk gekruid stukje fricandeau verrijkt met mild gerookt 
spek, abrikozen en verse tijm. In een ovenschaal verkrijgbaar 
in 500 gram (2-3 personen), 750 gram (3-4 personen) of een 
kilo (4-6 personen). 45 minuten op 180 graden garen in een 

voorverwarmde oven van 180 graden.

100 gram 1.85



VLEESWAREN
Superano ham
Italiaanse ham 12 maanden gedroogd en 

gerijpt; kan geen Parmaham aan tippen

100 gram 5.15

Kalfsmuis
Licht rosé gegaard, ideaal voor Vitello 

Tonato; ook lekker op brood

100 gram 4.65

Salchichon De Bellota Ibérico
Heerlijke gedroogde worst van het Pata 

Negra varken

100 gram 3.95

Salame Sopresa Veneta
Grove salami uit de streek Venetië. De 

varkens zijn voornamelijk met kastanjes 

gevoerd

100 gram 3.85

Saltufo
Gesneden salamiballetje verrijkt met 

zomertruffel en Parmezaanse kaas

per stuk 5.35

Salami tartufo
Heerlijk salamiworstje met zwarte truffel 

voor bij de borrel, 200 gram per stuk

per stuk 5.95

Fuet
Spaans hard worstje

per stuk 3.95

Tapas trio
Schaaltje met Superanoham, chorizo en 

fuet (ca. 200 gram) 

per stuk 8.95

KANT EN KLARE 
SAUZEN
Alleen even opwarmen

Peper-roomsaus

Champignon-roomsaus

Stroganoffsaus

Rode wijnsaus

FEESTELIJKE 
BIJGERECHTEN
Aardappel-truffel gratin
Alleen even opwarmen, verassend 
anders, voor 2-3 personen

per bakje 4.95

Gebakken krielaardappeltjes
Lekker gekruid, verrijkt met spekjes en 
uitjes, alleen even opwaren 

100 gram 1.25

Stoofpeertjes
Mooi rood, alleen even opwarmen

100 gram 1.95

KERSTMENU
Butcher Tataki Chicken

Heerlijk malse plakjes kipfilet op z’n 
Japans bereid 

Champignonnensoep
Lekker romig; boordevol verse 

champignons

Biefstuk van de zijlende  
Super zachte biefstuk van de Hollandse 

Beef best runderen, met een verrassende 
pepersaus

 Kerstdessert
Een romige bavarois van frambozen  

en citroen

Uw Slager Bas Bekooij
Oegstgeesterweg 36, 2231AZ Rijnsburg
 071-4020855
 info@basbekooij.uw-slager.nl

BESTEL ONLINE
Snel en eenvoudig bestellen: 
basbekooij.uw-slager.nl

per persoon 

24.95

Dit alles is zeer makkelijk te bereiden. 
Om het menu compleet te maken hoeft 
u alleen wat aardappeltjes en/of groente 
e.d. te kopen. U krijgt een uitgebreide 
beschrijving erbij geleverd. In overleg 

kunt u het menu op bepaalde aspecten 
veranderen of aanvullen.


