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The Christmas edition 

DORPSSLAGERIJ 

KERST 
BBQ 

Best 
wishes 

 from the  
 



De feestdagen lijken nog 

ver weg,maar voor je het 

weet is het zover. De 

eerste afspraken worden in 

de agenda gezet en het 

brainen over het kerst 

menu is in volle gang. Wat 

wordt het dit jaar weer? 

Voor iedereen ziet een 

ideale kerst er anders 

uit, maar hoe dan ook: dat 

er lekker gegeten moet 

worden is een feit!   

 

In deze folder vindt u 

allerlei specialiteiten, 

tips en een greep uit ons 

assortiment om u alvast 

inspiratie te geven voor 

een te gekke kerst! 

 

Team Dorpsslagerij 

VRAGEN OF

ANDERE

WENSEN? 
Neem gerust contact 

met ons op! 



•[vanaf 4 pers.]• €12,95 p.p.  

Selectie van huisgemaakte & buitenlandse 

vleeswaren specialiteiten 

o.a.: coppa di parma, parma de proscuitto, 

smoked rib-eye, pastrami, venkelsalami, 

saltufo, home-made truffelmayonaise & aioli  

•[klein €89,95 & groot €149,50]•  

Assortiment van koude tapas, kleine gerechtjes 

gepresenteerd op een grote houten 

plank.incl.diverse soorten brood. 

o.a. soorten vis, tapenades, kaas, vleeswaren, 

traditionele tapas. 

•[groot: 144 hapjes €57,50 

& klein: 70 hapjes €37,50]•  

Elektrische warm-houd pan gevuld met diverse 

huisgemaakte snacks. 

o.a. mini sate, indische balletjes in satésaus & 

chilisaus, grillworst, tv-sticks, spare-ribs. 

Bij al onze aperitiefhapjes worden door ons ontworpen en 

gemaakte sauzen bijgevoegd voor een fantastische 

smaakbeleving.- van Vulpen sauzen  



Voor een onbezorgde kerst hebben wij speciaal voor u 

een menu samengesteld: 

[Te bestellen vanaf 6 personen][€29,95 p.p.] 

Keuze uit:carpaccio met een bedje van rucola, pijnboompitten en 

parmezaan in combinatie met onze huisgemaakte truffelmayonaise of 

vitello tonato met kappertjes en een huisgemaakte tonijn-mayonaise 

een luxe zalmsalade gegarneerd met diverse vissoorten, een 

huisgemaakte rundvleessalade gegarneerd met o.a. dadels, verse 

vleeswaren en gevulde eieren.  

een luxe schaal met haring en ui of meloen met rauwe ham 

warm: 

gebraden entrecote met pepersaus,varkenshaas in 

champignon roomsaus en biefstuk stroganoff 

Keuze uit: huisgemaakte tiramisu of een huisgemaakt 

apfelstrudel met vanille saus  

Van onze traiteur afdeling! 





Niet weg te denken 

klassieker: 

 

 

[6,95 p.p] 

Flinterdun gesneden ossenhaas, 

in combinatie met krullen van 

parmezaan, pijnboompitten & 

huisgemaakte truffelmayonaise 

[5;75 p.p.] 

Rosé gebraden kalfs fricandeau in 

combinatie met tonijn mayonaise 

[8;75 p.p.] 

Dun gesneden hertenbiefstuk 

afgegarneerd met truffelpesto 

[5,50 p.p. ] 

Meloen in een jasje van huisgemaakte 

rauweham mooi opgelegd op schaal 

[vanaf 4 pers.] 

[€5,-/liter] 

Huisgemaakt & gevuld 

met heerlijke 

soepballetjes 

[500 ml €6;95] 

  [€6,49 /liter] 

met huisgemaakte 

cranberry saus 

[6,95 p.p.] 



Al jaren een hit! Helemaal compleet of op 

maat geen proleem bij de dorpsslagerij! 
Luxe winter barbecue compleet 

[te bestellen v.a. 10 personen] [€17,95 p.p.] 

- cote de boeuf 6 weken gerijpt  

- black angus burger 

- gemarineerde kipdij spies 

- chinese roaststeak 

- gemarineerde bieftstukspies met spek 

rundvlees en aardappelsalade 

stokbrood, kruidenboter en huisgemaakte sauzen 

 



suggestie 

van pim 

- chefslager 

bij de dorpsslagerij 



[€5,95 p.p.] 

[€6,50 p.p.] 

[€3,95 p.p.] 

[€5,50 p.p.] 

[€4,25 p.p.] 

[€2,65/100 gram] te bestellen 

vanaf 1000 gram 

 

 



[€19,95 p.p.] 

Simmentaler, rubia gallega, france 

limousin, holstein, aberdeen angus 





[€6,45 p.p.] 

Biefstuk, varkenshaas, kipfilet, shoarma, mini 

hamburgers, mini slavinkjes 

[€6,95 p.p.] 

Biefstuk, varkenshaas, kipfilet, shoarma, mini 

hamburgers, mini slavinkjes 

Kalfsoester, kalkoenfilet, gemarineerde 

lamsrack, varkenshaas, tournedos 

[€14,95 p.p.] 

[€16,95 p.p.] 

 Eendenborst filet, wildzwijn biefstuk,hertenkalf  

 filet, hazerug filet, parelhoen filet 

De gourmet -en fondue schotels zijn te 

bestellen vanaf 2 personen, 

Alle schotels zijn incl. Huisgemaakte 

bijpassende sausjes en kruidenboter! 

[€6,50 p.p.] 

Biefstuk, kipfilet, varkenshaas,gehakt balletjes 

[€4,50] 

Chipolata worstjes, mini hamburgers, kipfilet, 

mini slavinkjes 



[€1,35/100 gram] 

[€1,65/100 gram] 

[€1,29/100 gram] 

[€1,55/100 gram] 

[€1,75/100 gram] 

bbq topper! [€2,65/100 gram] 
[€4,45/100 gram] 

[€3,35/100 gram] 

[€3,25/100 gram] 

[€1,50/100 gram] 

 

 

- Henk van vulpen 

[1,65/100 gram]



[€1,49/100 gram] 

[€1,69/100 gram] 

Traditioneel gevuld met 

halfomhalf van rund en 

kalf, spek, ui en 

champignons 

[€1,95/100 gram] 

Feestelijke vulling met 

gehakt, truffel, pistache, 

geroosterde parma ham en extra 

kalkoenfilet 

- Haal de kalkoen 1 uur van 

te voren uit de koelkast 

zodat hij op 

kamertemperatuur kan komen. 

- Verwarm de oven voor op 

160 °C 

- Voor de eerste 2 kg dient 

u 1,5 uur te rekenen, per 

bij komende kg, dient u 30 

min extra te rekenen.(dus 

een kalkoen van 3 kg moet 2 

u in de oven en een kalkoen 

van 4 kg moet 2u30 in de 

oven) 

- Steek met een mes of 

breinaald voorzichtig in het 

midden van de kalkoen tot in 

de vulling, dus door het 

vlees. Voelt de punt zeer warm 

aan, dan is de kalkoen gaar. 

Als de kalkoen niet gevuld is, 

steek je voorzichtig in het 

dikste gedeelte van de bouten. 

Als het sap wat eruit loopt 

niet meer roze is, dan is het 

vlees gaar! 

[€0,69/100 gram] 





Rib-eye & entrecôte te bestellen v.a. 250 gr 

  Côte a los te bestellen v.a. 1000 gr 



Wildzwijn, hert, ree, 

haas, fazant, eend, 

struisvogel, diverse 

gevogelte. 

Texel lam, nieuw- 

zeeland lam. 

Hollands scharrel 

varken, iberico pata 

negra, livar klooster 

varken. 

Rosé kalfsvlees uit 

Leersum, melk kalf uit 

frankrijk. 

Hollandse boerderij 

kip, kwartels, 

piepkuikens, kalkoen, 

label rouge kippen uit 

Frankrijk. 

Ons wild is allemaal 

afkomstig uit 

Europa met 

uitzondering van de 

Struisvogel! 

Bij ons kunt u ook terecht voor de “vergeten” 

stukken zoals: 

 
Longhaas, spinnenkop, diamanthaas, koetsierstuk en merg. 



100 gram 

Boerenham 

100 gram Gebr. 

Rosbief 

100 gram 

Runderrookvlees 

€8;49 

Bakje filet 

american 

Bakje carpaccio 

salade 

Bakje ei-truffel 

salade 

€6,95 

100 gram 

Truffelsalami 

100 gram 

Spinata romana 

100 gram 

Parma de 

prosciutto 

€11,95 

Uiteraard zijn al onze andere vleeswaren en 

salades ook te verkrijgen! 



Wild gelieve te 

bestellen voor 

17.12.18 voor 

16.00! 



And a 

- Team Dorpsslagerij 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Luxe schotels prijzen p.p. (ALLEEN TE BESTELLEN vanaf 4 pers.) 
  Luxe rundvleessalade                                             P.P . €  8,95 ……………………. 
  Luxe zalmsalade                                P.P.  € 10,95 …….……………. 
  Luxe visschotel                          P.P.  € 12,95 ………………….. 
  CARPACCIO SCHOTEL    p.p.  €  7,95 .………………….. 
  VITELLO TONATO SCHOTEL   p.p.  €  6,95   ………………….  
  Kaasplankje                                             p.p. € 10,95 ………………….. 
  Meloen met rauwe ham                        p.p. € 5,50 …………..……….. 
  Kerstmenu (alleen te bestellen vanaf 6 pers.)       p.p. € 29,95 …………….……. 
   
 
 aperitiefhapjes   
 butchersplank  (te bestellen vanaf 4 pers)              p.p. €12,95 …………………… 
TAPASPLANK (KLEIN) PER STUK   € 89,95 ……………………….... 
TAPASPLANK (GROOT) PER STUK   € 149,50  …………………….... 
 PARTYPAN (KLEIN) PER STUK   € 37,50 ……………………….... 
 PARTYPAN (GROOT) PER STUK   € 57,50 ……………………….... 
 
Warme gerechten 
(eenvoudig op te warmen en alleen te bestellen vanaf 4 pers.) 
Varkenshaas in champignonroomsaus  p.p. € 5,95 …………………….. 
Biefstuk stroganof    p.p. € 6,95 …………………….. 
Beenham in honing/mosterdsaus  p.p. € 3,95 …………………….. 
Hazepeper    p.p. € 5,50 …………………….. 
Gebraden kalkoenrollade met sinaasappelsaus p.p. € 4,25 …………………….. 
BEENHAMMETJE (TE BESTELLEN VANAF 1 KG)             100GR.   € 2,65 …………………….. 
 
KOUDE VOORGERECHTEN 
GEROOKTE EENDENBORSTFILET   p.p. € 6,95 …………………….. 
CARPACCIO     p.p. € 6,95 …………………….. 
VITELLO TONATO    p.p. € 5,75 …………………….. 
CARPACCIO V/H HERT    p.p. € 8,95 …………………….. 
GEROOKTE KIPFILET    p.p. € 2,05 …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WARME VOORGERECHTEN 
HELDERE OSSENSTRAATSOEP (PER LITER)  € 6,49 ……………………………. 
TOMATENROOMSOEP (PER LITER)   € 5,00 ……………………………. 
KALFSRAGOUT (PER ½ LITER)   € 6,95 …………………….……… 
 
SPECIALS 
LUXE WINTER BBQ COMPLEET                P.P. € 17,95 ……………………….… 
(TE BESTELLEN VANAF 10 PERS.) 
 
SPECIAL STEAK BOX    € 54,95 ………………………….. 
(GESCHIKT VOOR 4 PERS. TOTAAL 1KG) 
 
Gourmetschotels  prijzen p.p. 
GOURMET COMPLEET NATUREL                P.P.€ 6,45 ……………………………. 
GOURMET COMPLEET GEMARINEERD               P.P.€ 6,95 ……………………………. 
GOURMET COMPLEET DELUXE                P.P.€ 14,95 ………………………….. 
GOURMET COMPLEET WILD                P.P.€ 16,95 ………………………….. 
GOURMET COMPLEET KIDS                P.P. € 4,50 ………………………….. 
FONDUE COMPLEET                                          P.P.€ 6,50 ……………………………. 
GOURMET “DRY AGED”                 P.P.€ 19,45 …………………………. 
 
VAN DE SNIJMACHINE 
 
KERST-TRIO         € 8,49 ……………………………. 
BUITENLANDS VLEESWAREN-TRIO        € 8,49 ……………………………. 
SALADE-TRIO         € 6,49 ……………………………. 
 
WAT OOK LEKKER IS  
 
CARPACCIO SALADE PER 100GR.        € 3,50 ……………………………. 
FILET AMERICAIN      PER 100GR.        € 2,25 ……………………………. 
GEVULD STOKBROOD PER STUK        € 3,05 ……………………………. 
INDISCHE BALLETJES NATUREL (10 STUKS)       € 3,50 ……………………………. 
INDISCHE BALLETJES CHILI        (10 STUKS)       € 4.05 ……………………………. 
INDISCHE BALLETJES SATE        (10 STUKS)       € 4,05 ……………………………. 
YAKATORI SATE 100GR        € 2,55 ……………………………. 
 

 
 
 

    KERSTBESTELLIJST 2018 

NAAM  ………………………………………………………………………………………………………… 
 

ADRES  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

TELEFOON  …………………………………………………………………………………………………… 
 

IK KOM MIJN BESTELLING AFHALEN OP ……………………..DECEMBER. 
 



 
Varkensvlees prijzen per 100 gram 
VARKENS Schouderrollade   € 1,35 …………………………... 
VARKENS filetrollade   € 1,65 …………………………... 
VARKENS buikspekrollade   € 1,29 …………………………... 
halfomrollade    € 1,55 …………………………... 
varkenshaas    € 2,29 …………………………... 
varkensfilet    € 1,56 …………………………... 
varkensoesters    € 1,88 …………………………... 
VARKENS procureur   € 1,44 …………………………... 
VARKENS fricandeau   € 1,59 …………………………... 
SPARERIBS (VERS)    € 1,09 …………………………... 
VARKENS SCHNITZEL NATUREL   € 1,58 …………………………... 
VARKENS BUIKSPEK    € 1,12 …………………………... 
BARDEERSPEK    € 0,69 …………………………... 
IBIRICO FRENCH RACKS   € 3,35 …………………………... 
 
Rundvlees      prijzen per 100 gram  
RUNDER OSSENHAAS/TOURNEDOS  € 6,70 …………………………... 
RUNDER RIBEYE    € 3,05 …………………………... 
RUNDER KOGEL BIEFSTUK   € 3,52 …………………………... 
RUNDER ENTRECOTE    € 3,05 …………………………... 
RUNDER LENDEROLLADE   € 3,35 …………………………... 
RUNDER ROSBIEF    € 2,49 …………………………... 
RUNDER BAVETTE    € 2,59 …………………………... 
RUNDER LONGHAAS    € 1,95 …………………………... 
RUNDER BRISKET(PUNTBORST)   € 1,55 …………………………... 
RUNDER T-BONE STEAK   € 3,75 …………………………... 
RUNDER DIAMANTHAAS   € 3,15 …………………………... 
Cote de boeuf    € 2,98 …………………………... 
Salentein entrecote   € 4,25 …………………………... 
Salentein rib-eye    € 4,25 …………………………... 
 
Kalfsvlees      prijzen per 100 gram  
KALFS ENTRECOTE    € 4,40 …………………………... 
KALFS SCHNITZEL NATUREL   € 4,05 …………………………... 
KALFS OESTER    € 4,40 …………………………... 
KALFS RIBEYE    € 4,40 …………………………... 
KALFS OSSOBUCO    € 2,45 …………………………... 
KALFS HAAS/TOURNEDEAU   € 7,80 …………………………... 
KALFS SUCADE    € 2,65 …………………………... 
 
lamsvlees      prijzen per 100 gram 
LAMSBOUT    € 2,95 …………………………... 
LAMSFILET    € 4,35 …………………………... 
LAMSRACKS    € 4,65 …………………………... 
LAMSCOTELET    € 2,45 …………………………... 
LAMSBILLETJE (GEMARINEERD)   € 2,85 …………………………... 
LAMSSCHOUDER    € 2,36 …………………………... 
 
 

  GEVOGELTE  prijzen per 100 gram 
KIPFILET     € 1,56 …………………………... 
KIPDIJFILET    € 1,45 …………………………... 
HELEKIP     € 0,85 …………………………... 
KIPPENPBOUTEN    € 0,99 …………………………... 
KALKOEN (VANAF 2,5kg)   € 1,49 …………………………... 
KALKOEN (VANAF 2,5kg) GEVULD TRADITIONEEL € 1,69 …………………………... 
KALKOEN (VANAF 2,5kg) GEVULD DELUXE  € 1,95 …………………………... 
KALKOENFILET    € 1,72 …………………………... 
KALKOENDIJ    € 1,15 …………………………... 

 
 

 
WILD  prijzen per 100 gram 
HAZERUGFILET    € 7,75 …………………………... 
HAZEPOULET    € 4,40 …………………………... 
REEBIEFSTUK    € 7,55 …………………………... 
WILDZWIJNRUGFILET    € 8,50 …………………………... 
EENDENBORSTFILET    € 2,89 …………………………... 
STRUISVOGELBIEFSTUK   € 5,95 …………………………... 
HERTENRUGFILET    € 7,50 …………………………... 
HERTENBIEFSTUK    € 4,35 …………………………... 
 

Wild GELIEVE TE BESTELLEN voor 17 dec 1600 UUR!!!! 
 

Onze dry-aged specials 
Blonde aquitaine 6 weken gerijpt prijzen per 100gr. 
Rib-eye (vanaf 250gr)   € 4,45 …………………………... 
Entrecote (vanaf 250gr)   € 4,55 …………………………... 
cote a los  (vanaf 1000gr)   € 4,10 …………………………...  
 
France limousin 6 weken gerijpt prijzen per 100gr. 
Rib-eye (vanaf 250gr)   € 4,85 …………………………... 
Entrecote (vanaf 250gr)   € 4,95 …………………………... 
cote a los  (vanaf 1000gr)   € 4,50 …………………………...  
 
Spaanse rubia gallega 5 weken gerijpt prijzen per 100gr. 
Rib-eye (vanaf 250gr)   € 7,65 …………………………... 
Entrecote (vanaf 250gr)   € 7,85 …………………………... 
cote a los  (vanaf 1000gr)   € 7,25 …………………………...  
 
Schotse aberdeen angus 4 weken gerijpt prijzen per 100gr. 
Rib-eye (vanaf 250gr)   € 5,80 …………………………... 
Entrecote (vanaf 250gr)   € 5,90 …………………………... 
cote a los  (vanaf 1000gr)   € 5,40 …………………………...  
 
Friese holsteiner 4 weken gerijpt prijzen per 100gr. 
Rib-eye (vanaf 250gr)   € 5,85 …………………………... 
Entrecote (vanaf 250gr)   € 5,95 …………………………... 
cote a los  (vanaf 1000gr)   € 5,50 …………………………...  
 
West vlaams rood 6 weken gerijpt prijzen per 100gr. 
Rib-eye (vanaf 250gr)   € 4,80 …………………………... 
Entrecote (vanaf 250gr)   € 4,90 …………………………... 
cote a los  (vanaf 1000gr)   € 4,50 …………………………...  
 
Simmentalr oostenrijk 4 weken gerijpt prijzen per 100gr. 
Rib-eye (vanaf 250gr)   € 5,40 …………………………... 
Entrecote (vanaf 250gr)   € 5,50 …………………………... 
cote a los  (vanaf 1000gr)   € 5,10 …………………………...  
 
Black angus 3 weken gerijpt prijzen per 100gr. 
Rib-eye (vanaf 250gr)   € 6,25 …………………………... 
Entrecote (vanaf 250gr)   € 6,25 …………………………...  
 
Ruimte voor vragen, suggesties en/of opmerkingen 
 
 
 


