
BESTEL FORMULIER KERST
LET OP! Voor de week van dinsdag 21 dec t/m vrijdag 24 december kunt u alleen onderstaande producten bestellen zonder aanpassingen. 

De overige producten in deze kerstfolder zijn ruimschoots aanwezig en kunnen gewoon in onze winkel gehaald worden. 
Laatste bestelmogelijkheid maandag 20 december tot 18:00 uur. 

U bent natuurlijk iedere dag welkom in onze winkel, we hebben hiervoor veruimde openingstijden

Naam   ______________________________________________

Adres   ______________________________________________

Plaats   ______________________________________________

Tel   ______________________________________________

Afhaaldag  ______________________________________________

Aangenomen door:_____________________________________________

UITERSTE BESTELDATUM MAANDAG 20 DECEMBER

GOURMET/FONDUE  PRIJS  AANTAL
Te bestellen vanaf 2 personen!!!
Gourmetschotel “De beste keuze”  €8,50 p.p. __________
Gourmetschotel “Vegetarisch”  €9,50 p.p. __________
Gourmetschotel “Kids”   €3,50 p.p. __________
Fondueschotel    €8,50 p.p. __________

GOURMET MINI’S   PRIJS 250 gram per bakje
Malse kogelbiefstukjes   €4,99  __________
Beef reepjes Bospaddestoel   €4,99  __________
Kipspiesjes spek pesto   €4,99  __________ 
Oosterse kipfilet     €4,99  __________
Kipshoarma    €4,99  __________
Varkenshaasmedaillons knof peper  €4,99  __________
Burgertjes    €4,99  __________ 
Slavinkjes    €4,99  __________ 
Grillworst    €4,99  __________ 
Gemarineerde zalmmootjes  €4,99  __________ 
Scampi knoflook    €4,99  __________
Lamsrackjes    €4,99  __________

HAPPY PAN    PRIJS  
Onze hapjespannen zijn voor ongeveer 8-10 personen
Mixed Grill     €35,- per pan __________
Beenham     €35,- per pan __________
Balletjes in tomatensaus    €35,- per pan __________
Varkenshaas Champignon roomsaus   €35,- per pan __________
Varkenshaas Peperroomsaus   €35,- per pan __________
Carbonadelapjes Champignonroomsaus €35,- per pan __________
Kipragout met pasteitjes   €35,- per pan __________
Rundergoulash     €35,- per pan __________
Zuurvlees pan    €35,- per pan __________
Wilt u een pan erbij bestellen geef dit hier aan:
Pan koop     €30,- per pan __________
Pan huur     €30,- per pan __________

BBQ PAKKET    PRIJS  AANTAL
Zie onze BBQ folder op www.slagerijhermanns.nl
Vanaf 4 personen
The Best     €6,00 p.p. __________
Lekker in de tuin    €8,50 p.p. __________
BBQ Big Butcher    €9,95 p.p. __________

Vanaf 10 personen
Zomer pakket    €14,95 p.p. __________
Megapakket 1    €67,50   __________
Megapakket 2    €135,00  __________
BBQ huren    €20,00  __________

SALADES, KOUDESCHOTEL, BROOD ETC. 
Kunt u vrijdag de 24 achterom komen halen in onze speciale 
ingerichtte kerstwinkel. Hier hebben we een naast een afhaalbalie
een kerstwinkeltje ingericht. Producten die u hier kunt afhalen:
- Salades     - Broden 
- Koudeschotels    - Kruidenboter
- Sauzen     - Carpaccio’s
- Wijnen     - etc.
- Toetjes

ROLLADES/BEENHAM PRIJS  AANTAL
Filet rollade gekruid   €1,63 per 100 gr. __________
Filet rollade ongekruid   €1,63 per 100 gr. __________
Rosbief rollade gekruid   €2,50 per 100 gr. __________
Rosbief rollade ongekruid   €2,50 per 100 gr. __________
Carpaccio rollade    €2,80 per 100 gr. __________
Filet DiNochi rollade   €1,95 per 100 gr. __________
Appel-veenbes rollade   €1,95 per 100 gr. __________
Truffel-kastanje rollade   €1,95 per 100 gr. __________
Tutti Frutti filet rollade   €1,95 per 100 gr. __________
Limburgse porchetta rollade  €1,73 per 100 gr. __________
Gevulde kalkoenrollade   €1,40 per 100 gr. __________
Bourgondisch beenhammetje  €1,75 per 100 gr. __________

KANT EN KLARE CARPACCIO   
    PRIJS  AANTAL
Carpaccio     €5,95 p.p. __________
Vitello Tonato    €5,95 p.p. __________
Secreto NR.07    €5,95 p.p. __________

GROOT VLEES   PRIJS  AANTAL
Let op 500 gram+
Ossenhaas    €6,00  per 100 gr. __________
Rosbief     €2,40  per 100 gr. __________
Entrecote     €2,50  per 100 gr. __________
Kogelbief     €2,85  per 100 gr. __________
Tomahawk steak    €2,65  per 100 gr. __________
Rundertong    €1,35  per 100 gr. __________
Kalfstong    €2,10  per 100 gr. __________
Filet carbonade    €1,63  per 100 gr. __________
Buikspek    €1,15 per 100 gr. __________
Gegaarde spareribs   €1,55  per 100 gr. __________
Verse spareribs    €1,05  per 100 gr. __________
Procureur/varkensnek   €1,25  per 100 gr. __________
Zalmzijde    €2,99  per 100 gr. __________
Black Angus steak             €2,85  per 100 gr.   __________   
Black Angus bavette             €2,99 per 100 gr.   __________
Black Angus ribeye             €3,50 per 100 gr.   __________
Zalmzijde              €2,99 per 100 gr.   __________ 
 
 

U kunt dit formulier in onze winkel inleveren of aan de
achterzijde bij het pick-up point! Let op, niet in de brievenbus
of via de e-mail u krijgt namelijk een ophaal nummer mee!


