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WELKOM BIJ DE 
VLEESCHHOUWERIJ

Met inachtneming van de Corona pandemie hebben wij voor u en onze veiligheid een grote overkapping 
laten plaatsen voor onze Belevingswinkel. Wij laten maximaal 4 gasten toe in onze Belevings-winkel. Wij 

streven er naar om een gezellige kerstaankoop te kunnen doen bij de Vleeschhouwerij.

Voor een goede doorstroming vragen wij dit jaar uw medewerking. 
Buiten het gegeven “begrip voor elkaar” geven wij het advies om 
voortijds uw vleeskeuze bij ons in de winkel te komen afhalen. Denk 
aan rund, varkens, kalf, kip en lamsvlees. Deze producten kunnen wij 
voor u op een speciale manier vacuüm trekken, waardoor het niet 
nodig is in te vriezen. Dit kan tot 9 dagen voor kerst. 

Wij geven een uitgebreide hand-out mee met bruikbare tips om uw 
kerstdiner vlekkeloos te laten verlopen. De dagen net voor Kerst kunt 
u verse salades en vleeswaren komen afhalen. Zo verdelen we de
drukte en zal u niet lang hoeven te wachten.

Volg ons op 
Facebook



VLEESCHHOUWERIJ KIEST BEWUST
Alles wat wij doen aan productie, doen wij onder het oog van de consument. Of het gaat om 
het uitbenen van ons vlees, bewerken van het vlees, worstmaken, salades of sauzen, u kunt altijd 
meekijken. Naast deze openheid geven wij onze gasten graag een kwaliteitsverhaal mee. Wij 
vertellen geen sprookjes maar het eerlijke verhaal, welke van begin tot eind volledig klopt. 
Denk aan vrije-uitloop, veevoeder zonder antibiotica met inachtneming van normale groeitijden 
en de transport binnen 25 km tot het slachthuis. Wij krijgen 
alles in hele karkassen binnen, wat betekent dat wij ons 
rundvlees tot aan de kippen zelf uitsnijden. 
Vak-idiotisme pur sang!

ONS RUNDVLEES
Veehouder Boer Gertjan van den Brink uit Harskamp en onze Dubbel Doelkoe van Edwin en Anita 
Heijdra uit IJsselstein beleveren ons wekelijks vers rundvlees (vrouwelijk) welke wij langzaam laten 
rijpen op het been en in het vacuüm. Gewoon zoals vroeger zoals de opa van Cees (eigenaar) deed 
maar dan met een doorontwikkelde techniek. Smaak en malsheid voeren hierin de boventoon.

Een greep uit ons uitgebreide assortiment:
* Rosbief aan stuk * Mooie rosé rollade * Braadstuk * Ossenstaart
* Wintergebraad * Doorregen rollade * Rib-eye * Appel van de lende
* Entrecôte * Zijhaas biefstuk * Biefreepjes * Haasbiefstuk
* Bavette * Picanha * Diamandplaat * Rib-Eye
* Spydersteak * Flat Iron steak * Kettingsteak * Cote de boeuf steak

KALFSVLEES 
* Schnitzel * Kalfs-Haas
* Sucade * Lappen
* Entrecôte * Riblappen
* Ossebucco * Kalfsgehakt

PATES UIT EIGEN KEUKEN 
* Cranberry paté * Noten paté
* Bourgondische paté * Roompaté

TEXELS LAMSVLEES
* Lamsbout * Lamsrack
* Lamskroon * Lamsstoverij
* Lamsschouder * Lamsrollade
* Lamsgehakt * Lamsshoarma

PATE VAN ONZE 
BELGISCHE COLLEGA’S
* Paté Roquefort/peren * Reepaté
* Appel met spekjes



ONS VARKENSVLEES
Ons gezonde en Smaakvolle Pork Best varkens komen van Hollandse 
boeren. Met name rond Erp een plaatsje in Noord Brabant. Onze 
varkenshouders zijn familiebedrijven met liefde voor dier en milieu. 
Zij voldoen geheel aan het Keurmerk Keten-Duurzaamvlees. Ook wij 
worden hierin gecontroleerd. Het vlees van onze Pork Best varken is ook 
vrouwelijk, welke een gelt wordt genoemd. De halve varkens laten wij 
3 dagen rijpen op het been waardoor het mooi droog blijft en heel mals 
wordt en daardoor erg Smaakvol is. In de pan schroeit het snel dicht en 
blijft heerlijk sappig van binnen. Wij geven vaak het advies om bij een 
kerntemperatuur van 56 graden te stoppen. Vraag hierin om advies. 

Een greep uit ons uitgebreide assortiment:
* Varkenshaas   * Gevulde rollades   * Frataliaantje 
* Filet rollade    * Varkens-Rack / Carré   * Cordonbleu  
* Sudder rollade     * Kerstgeschenk (special)  * Katenhaasje  
* Vierjaargetijden gebraad   * Bourgondisch beenhammetje * Fricandeau met spek

DE BOERDERIJKIP
Wanneer u bij ons een stukje Boerderijkip koopt weet u wat u krijgt: ambachtelijke 
Hollandse scharrelkip. Eerlijk vlees, dat met zorg en aandacht de weg naar uw bord 
heeft gevonden. Onze boeren kiezen bewust voor duurzaamheid en hebben 
aandacht voor het dierenwelzijn. Boerderijkippen leiden daardoor een plezierig 
leven met weinig stress. Elke kip wordt door de boeren met de grootste zorg 
omringd: van ei tot kip zijn onze vakmensen erbij.

Wij snijden de Hollandse Boerderijkippen dagvers voor u uit. 
Echt een aanrader, zo lekker: 
* Kipfilet    * Kippenpoot   * Kipschnitzel   * TV-sticks    
* Kippoulet    * Brusselse kip  * Kiprollade  * Gevulde Duin kippen

Als special dit jaar wederom de ‘Duin-Kip’. De geheel uitgebeende Boerderij-Kip vullen wij met 
kipgehakt van Kipdij-vlees, groenten, stroganoff, Hotsaus, beschuit paneer en verse peper. Deze 
KerstTopper van vorig jaar is een recept van collega slager Sander Duin te Breezand.  

Dit jaar hebben wij ook heerlijke Poussins met kruiden, knoflook en citroen. 
Deze kippetjes wegen rond de 500 gram per stuk. 

Feestelijke vleeswaren
* Truffelsalami 
* Kerstrollades 
* Akkrumse droge-ham   
* Pata Negra
* Kalfsgebraad 
* Pastrami 
* Droge Zettense-ham    
* Diversen specialisten uit eigen keuken 

Voorgerechten
* Carpaccio 
* Vitello Tonnato    
* Gerookte rib-Eye
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Toast salades uit eigen keuken
Een kleine greep uit onze zelfbedieningsmeubel aan salades:
* Scharrelsalade * Beenhamsalade  * Gerookte kipsalade * Peppadew salade
* Carpaccio filet * Truffel filet   * Zalm salade   * Smulsalade
* Hamtaart  * kalfs preparé   * bouillon salade   * Verwensalade 

Grillspecialiteiten uit eigen keuken
* Moinkballs  * Rokertjes  * Kippeling    * Kipbonbons  * Spare ribs  
* TV-sticks  * Mini balletjes  * Grillo’s  * Zettense dippies * Zeeuwsspek
* Grilworst naturel en Grillworst kaas * Kip grillworst * Mexicaanse kip grillworst 

Gourmet, fondue en steengrill 
Deze vind u in onze ‘Gourmetstore’ bij Sethone 
Cateraars recht tegenover de Vleeschhouwerij 
op donderdag 24 december. Alles op het 
gebied van Gourmet en Fondue vindt u hier. 
Bestellen is noodzakelijk dit jaar. Tel: 0488-
427536 www.sethonecateraars.nl 

Maaltijdsalades 
Heerlijke maaltijdsalades van rundvlees of 
smulsalade. Vanwege logistiek en opslagruimte 
leveren wij deze in praktische literbakken. 
Voor opgemaakte salades verwijzen wij u door 
naar Sethone Cateraars, recht tegenover de 
Vleeschhouwerij: www.sethonecateraars.nl

Wilt u wild eten?  
Voor wild verwijzen wij u door 
naar poelier Hoogsteder in Driel.

Openingstijden feestdagen:
Maandag 21 dec. 08:00 uur tot 19:00 uur 
Dinsdag 22 dec. 08:00 uur tot 19:00 uur
Woensdag 23 dec. 08:00 uur tot 20:00 uur 
Donderdag 24 dec. 07:00 uur tot 15:30 uur

Maandag 28 dec. 08:00 uur tot 18:00 uur 
Dinsdag 29 dec. 08:00 uur tot 18:00 uur
Woensdag 30 dec. 08:00 uur tot 19:00 uur
Donderdag 31 dec. 07:30 uur tot 15:00 uur 

Wij wensen u goede kerstdagen, een 
voorspoedig en vooral een gezond 2021 toe!

Team Vleeschhouwerij 


