
Kies je rollade
Wat is jouw favoriet?

Saladeschotels
Feestelijk en rijk opgemaakt

Gourmetten
Alles voor een feestelijk diner!

Uw Slager Raap
Wat Adriaan snijdt is kwaliteit!

Bestel online
Bestel makkelijk en snel 

in onze webshop



Wild en gevogelte
We hebben diverse wildspecialiteiten in 

ons assortiment, zoals:

Hertenbiefstuk, konijnenbouten, 
eendenborstfilet en kalkoen

Bestel tijdig om teleurstelling te voorkomen.
Vraag Uw Slager naar de overige soorten. 

Wij adviseren je graag met smaakvolle recepten!

Procureurrollade
Gaar de rollade tot een kern van 
72 graden

Lende rollade
Heerlijk mals, luxe genieten!

Kalkoenrollade
Ambachtelijke rollade gemaakt 
van kalkoendijvlees, hierdoor 
wordt de rollade heel smaakvol

100 gram 1.60

100 gram 1.20
100 gram 1.95

Varkensfiletrollade
Gaar de rollade tot een kern van 
68 graden

Half om half rollade
Heerlijke rollade van varken 
en rund

100 gram 1.55

Runderrollade
Heerlijk gekruid

Kiprollade naturel
Smakelijke rollade gemaakt 
van hele uitgebeende kip

100 gram 1.60

100 gram 1.40
100 gram 1.80



Stel je eigen gourmetfeest samen
Mix & Match jouw favoriete gourmet bij elkaar! Diverse soorten vlees in stapelbare bakjes, 

gezellig delen met elkaar aan tafel en makkelijk te bewarenin de koelkast. Reken ca. 300 gram 
vlees per persoon, 1 bakje bevat ±240 gram.

100 gram 2.50

per persoon 5.49

per persoon 5.50

per persoon 7.49

per bakje 2.99

Malse biefstuk
Naturel of gemarineerd

Gourmetschotel Uw Slager
2 biefstukjes, 2 varkensfiletlapjes, 2 slavinkjes, 
2 stukjes kipfilet en 2 hamburgertjes

Maak uw gourmetschotel compleet!
Stokbrood met kruidenboter, opgemaakte salade en  
3 soorten saus

Gourmetschotel de Luxe
2 haasbiefstukjes, 2 varkenshaasmedaillons, 
2 slavinkjes, 2 stukjes kipfilet en 2 hamburgertjes

Kindergourmet pakket
1 hamburger, 1 slavink, 1 kipstukje en 
1 gehakt cordon bleu

100 gram 1.59

Rundervink

100 gram 2.20

Varkenshaas
Naturel of gemarineerd

100 gram 1.49

Slavinken

100 gram 1.49
100 gram 1.69

Varkensfilet
Naturel of gemarineerd

Kipfilet
Naturel of gemarineerd

100 gram 1.49

Mini 
hamburger

100 gram 1.69

Mini gehakt 
cordonbleu



per stuk 13.95

Hollandse beenham 
Smulsteen
Gevuld met beenham, 
haricots verts en 
aardappelwedges

per stuk 14.95

Bulgaarse 
Smulsteen
Gevuld met varkenshaas, 
aardappelwedges, paprika, 
courgette en broccoli

per stuk 17.95

Mixed grill
Smulsteen
Gevuld met varkenshaas, 
kipfilet en biefstuk

per stuk 14.95

Franse 
Smulsteen
Gevuld met varkenshaas, 
haricot verts, broccoli en 
aardappelwedges

Ervaar onze Smulstenen

Opgemaakte saladeschotels
Onze saladeschotels, geheel naar wens bereidt. 

Met gevoel smaak en een lust voor het oog. Keuze uit:

Kies tijdens de feestdagen voor onze mooie geschenkverpakkingen 
rijkelijk gevuld met lekkere producten, bijvoorbeeld ons 

worstplankje. Vraag naar de mogelijkheden!

Leuk om te geven en 
leuk om te krijgen

Scharrelei salade Rundvlees salade Huzarensalade

per persoon 3.49

per persoon vanaf 14.95

Worstplankje

per persoon 3.49
per persoon 3.49

Uw Slager Raap
Wat Adriaan snijdt is kwaliteit!
Gedempte Haven 5, 9001 AX Grou
 0566-623763
 info@raap.uw-slager.nl

Bestel online
Bestel makkelijk en snel 

in onze webshop


