
OPENINGSTIJDEN
Zondag 18 dec  GESLOTEN 
Maandag 19 dec  08.30-18.00 
Dinsdag 20 dec  08.00-20.00 
Woensdag 21dec  08.00-20.00 
Donderdag 22 dec 08.00-20.00  
Vrijdag 23 dec  08.00-20.00 
Zaterdag 24 dec  08.00-16.00 
   Afhaaldag kerst

 

Zondag 25 dec   GESLOTEN  
Maandag 26 dec   GESLOTEN 

Dinsdag 27dec   08.30-18.00 
Woensdag 28 dec   08.30-18.00 
Donderdag 29 dec 08.30-18.00 
Vrijdag 30 dec   08.30-18.00 
Zaterdag 31 januari 08.00-16.00 
   Afhaaldag oudjaar

Zondag 1 jan   GESLOTEN  
Maandag 2 jan  GESLOTEN  
Dinsdag 3 jan   GESLOTEN 
 

FEESTDAGEN FOLDER 2022



DE FEESTDAGEN BIJ GILDESLAGERIJ HERMANNS

WELKE PRODUCTEN GAAN OP BESTELLING?
Van dinsdag 20 december tot en met zaterdag 24 december kunt u alleen de producten bestellen die op het bestelformulier staan. 
De overige producten in onze folder kunt u komen halen in onze winkel. Deze producten zijn ruimschoots aanwezig en we hebben 

extra ruime openingstijden.

Een aantal producten kunt u een aantal dagen voor de kerst komen halen. 
Soepen:  Al onze soepen worden direct vers ingevroren. 

Kant en klaar maaltijden:  Worden verpakt in zakjes van 500 gram en zijn minimaal 3 weken houdbaar
Vers vlees: Kan vacuum verpakt worden zodat het een houdbaarheid heeft van min. 1 week

HOE KAN IK BESTELLEN?
- Telefonisch 0495-632119

- Het bestelformulier inleveren
- Bestelling doorgeven in onze winkel

- Via de E-Mail nemen wij geen bestellingen aan

WINKEL OPENINGSTIJDEN KERSTDAGEN
- Maandag 19 dec 08:00 - 18:00
- Dinsdag 20 dec 08:00 - 20:00

- Woensdag 21 dec 08:00 - 20:00
- Donderdag 22 dec 08:00 - 20:00

- Vrijdag 23 dec 08:00 - 20:00
- Zaterdag 24 dec 08:00 - 16:00

AFHALEN ZATERDAG 24 DECEMBER 
Zaterdag 24 december is onze kerstafhaaldag.  

Het afhalen kan aan de achterzijde van de slagerij waar we een kerstdorpje gemaakt hebben. Ingang via de oprit van Dansrijck (rechts van onze winkel)
Tevens hebben we hier een verkoopwagen en een foodtruck staan waar salades, sauzen, kruidenboter, brood, wijn, toetjes, carpaccio’s etc. te koop zijn. 

Bestellingen kunnen afgehaald worden van 08:00 tot 16:00 uur. 

Wilt u een bestelling afhalen op zaterdag de 24e december dan krijgt u een afhaalnummer. 
Bewaar dit nummer goed om zo de doorstroom te bevorderen. 

OUD&NIEUW
Voor oud en nieuw kunt u ons gehele assortiment bestellen. Bestellingen kunnen aan de achterzijde van de slagerij afgehaald worden vanaf 12:00 uur. 

De reclame (kipragout en worstenbroodjes) geldt tot en met 31 december.Wij zijn geopend van 08:00 tot 16:00 uur op 31 dec. 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe! 
Dank voor het vertrouwen!

Gildeslagerij Hermanns
Gildeslagerij Hermanns - Kerkstraat 83 - 6031CG - 0495-632119 - WWW.SLAGERIJHERMANNS.NL



VARKENSVLEES prijs per 100 gr.
Kophaas   €1,95
Varkenshaas  €2,50
Varkenfilet carbonade €1,75 
Procureur/varkensnek €1,40
Varkens oesters  €1,95
Fricandeau  €1,75

RUNDVLEES  prijs per 100 gr. 
Ossenhaas  €6,25
Kogelbiefstuk  €3,25
Diamanthaas  €3,75
Bavette steak  €2,99
Pepersteak  €2,85
Entrecote  €3,15
Rosbief aan stuk  €2,95
Tomahawksteak  €2,99
Riblappen  €1,85
Sucadelappen  €1,93
Runderpoulet  €1,85
Soepvlees mager  €1,60
Soepvlees extra mager €1,60
Schenkel  €1,55
Ossenstaart  €1,26
Rundertong  €1,56
Black Angus steak €3,50
Black Angus ribeye €3,99

KALFSVLEES  prijs per 100 gr.
Kalfsfricandeau  €2,60
Kalfsoester  €3,60
Kalfsschenkel  €2,20 
Kalfstong  €3,00
Kalfsentrecote  €3,20
  
KIP   prijs per 100 gr. 
Kipfilet   €1,75
Gerookte kipfilet  €2,20
Kippendijen  €1,75
Soepkip   €1,25

KALKOEN  prijs per 100 gr. 
Kalkoenfiletlapjes €1,80
Kalkoenfilet aan stuk €1,80
Kalkoenhaas  €1,80
Kalkoen Florence  €1,95

LAMSVLEES  prijs per 100 gr. 
Lams kotelet  €3,75
Lams rack  €4,95
Lams filet  €4,95

WILD   prijs per 100 gr. 
Hertenbiefstuk  €3,93
Hertenpoulet  €2,50
Konijnenbout  €1,55

 

VLEES HAAL JE 
BIJ DE SLAGERIJ

Wij hebben een uitgebreid assortiment van de 
lekkerste maaltijden. Ideaal als hoofd of als 
aanvulling van uw kerstdiner! 

Onze kant en klaar producten worden verpakt in 
vacuum kookzakjes per 500 gram. Wij adviseren 
250 gram per persoon. U hoeft deze alleen even 
op te warmen in warm water. 

                 prijs per 500 gr.
Varkenshaas champ.roomsaus  €8,75
Varkenshaas in satésaus   €8,75
Varkenshaas in peperroomsaus  €8,75
Carbonadelapjes champ.roomsaus €7,75
Beenham in honing mosterdsaus  €9,00
Gehaktballetjes in tomatensaus  €7,50
Gebraden kipfilet in chinese saus  €8,25
Gebraden kipfilet in satésaus  €8,25
Gebraden kipfilet in stroganoffsaus €8,25
Rundertong in champignonroomsaus €8,50
Wildstoverij    €12,50
Kipragout (reclame)   €8,75
Kalfsragout    €9,99
Hazenpeper    €11,00
Limburgs zuurvlees   €9,25
Gebraden konijnenbouten   €9,75
Babi Pangang    €8,25
 

 

    prijs per liter
Runderbouillonsoep   €5,95
Ossenstaartsoep    €5,95
Tomatencremesoep   €5,95
Champignoncremesoep   €5,95
Limburgse mosterdsoep    €5,95
Bospaddestoelensoep   €5,95
Thaise Currysoep   €5,95

                prijs per 100 gr.
Koudeschotel    €0,99
Limburgse ei-prei salade   €1,35
Macaronisalade    €1,35
Kip Floridasalade   €1,35
Eigen pasta salade   €1,35
Pasta Pesto salade   €1,35
Zomersalade    €1,35
4-jaargetijden salade   €1,35
Bourgondische aardappelsalade  €1,35
Bloemkool Broccoli salade  €1,35
Witte kool perzik salade   €1,35
Witte kool rode ui-paprika-mais  €1,35

 

 

KANT 
& KLAAR

FEESTELIJKE
SOEPEN

VERSE 
SALADES

Snacks
Worstenbroodjes (reclame)     
Kaasbroodjes     
Saucijzenbroodjes     
Belgisch worstenbroodjes     
Grillworst,  naturel, ham/kaas, 
saté, jalapeno/cheddar
    

Quiche
Ham-prei     
Gehakt-broccoli
Zalm-broccoli

Droogworst
Goliath worst      
Walnotensalami      
Pikan� salami     
Cacciatore      
Spaanse fuet     
Franse worst 5 peper   
Franse worst knoflook   
Franse worst blauwe kaas   
Franse worst olijf    
Franse worst kurkuma
Franse worst provencaalse kruiden
Franse worst zongedroogde tomaat

Patés
Roompaté      
Honingpaté    
Peelhampaté    
Groene peperpaté    
Herfstpaté     
Cranberrypaté     
Appel/rozijn paté     
Truffelpaté     
Bospaddestoelenpaté
Brie-Hazelnoot-port-honing   
Wildpaté   
 

Smeersalades
Filet Americain     
Filet Speciaal     
Beenhamsalade 
Grillworst Cashew    
Bouillonsalade     
Eiersalade     
Kip kerriesalade    
Oude kaassalade    
Gerookte kip    
Hamtaart  
Zalmsalade    
Tonijnsalade     
Surimisalade
   
 
  



VLEESCHWAAR
     prijs per 100 gr.
Parmaham 24 maanden   €4,50  
Serranoham 12 maanden   €3,50
Peelham 12 maanden   €3,20
Pavantriham12 maanden   €3,20
Secreto Nr.07    €4,20
Ontbijtspek    €2,20
Runderrookvlees    €3,50
Gekookte achterham   €2,80
Kerstboom boterhamworst  €2,50
Gebraden kip met bospaddestoel  €2,99
Gebraden boerenham   €2,95
Gebraden gehakt Cranberry  €1,85
Gebraden Rosbief   €2,99
Gebraden kalfsrosbief   €3,20
Mortadella    €2,50
Truffelsalami    €4,50
Peper cervelaat    €3,60

HAPPY PAN
             prijs per stuk
Mixed Grill pan    €40,-
Varkenshaas Champignonroomsaus €40,-  
Beenham pan    €40,-  
Balletjes tomaat pan   €40,- 
Kip stroganoffsaus pan   €40,-
Kipragout pan    €40,-  
Rundergoulash pan   €40,-  
Zuurvlees pan    €40,-

Borg happy pan    €30,-
Koop happy pan    €30,-
  

ROLLADES
                    

            prijs per 100 gr.
Filet DiNochi rollade    €2,25
Varkensfilet, pijnboompit tapenade, parmezaanse 
kaas, rucola en pesto

Filet Appel/Veenbes    €2,25
Varkensfilet, half om half gehakt met appeltjes 
en veenbes

Filet tuttifrutti gehakt    €2,25
Varkensfilet, half om half gehakt met tuttifrutti

Filet Truffel & kastagne champignon  €2,25
Varkensfilet, kastagne champignons, truffels, 
pijnboompit, ontbijtspek en pesto

Limburgse porchetta    €1,95
Varkensbuikspek met mosterd, gebakken spekjes 
en gedroogde uitjes

Carpaccio rollade    €3,20
Biefstuk, rucola, zongedroogde tomaat tapenade, 
pijnboompit, pancetta en parmezaanse kaas

Bavette rollade     €3,25
Bavette gevuld met: Peelham,  Groene pesto, 
Bladspinazie, Mozzarella, Pijnboompitten, 
Zongedroogde tomaten, Bruchettamix, afgelakt 
met een mooie kruidenolie.

Gevulde kalkoenrollade    €1,95
Gekruide kalkoenfiletrollade gevuld met tuttifrutti. 

Bourgondische beenhammetje   €1,85
Gekruide verse varkensfricandeau.

Gildeslagerij Hermanns - Kerkstraat 83 - 6031CG - 0495-632119 - WWW.SLAGERIJHERMANNS.NL

HELE KALKOEN
              prijs per 100 gr.
Hele kerst kalkoen vers 2,5-3 kg    €1,50 

Hele kerst kalkoen vers 3,5-4 kg    €1,50  
 

Wij wensen u 
fijne feestdagen toe!



Zondag 18 dec  GESLOTEN 
Maandag 19 dec  08.30-18.00 
Dinsdag 20 dec  08.00-20.00 
Woensdag 21dec  08.00-20.00 
Donderdag 22 dec 08.00-20.00  
Vrijdag 23 dec  08.00-20.00 
Zaterdag 24 dec  08.00-16.00 
   Afhaaldag kerst

 

GOURMET
& FONDUE
Gourmetschotel “DE BESTE KEUZE” 
De meest complete gourmetschotel die er is.
Varkensfilet - Kogelbiefstuk - Kipfilet - Slavinken 
Peelburgers - Grillworst - Ontbijtspek - Katenspek 
Kipshoarma - Runderschnitzel 

300-350 GRAM   €9,50 p.p.

Gourmetschotel “VEGA”  
Voor de vegetariers onder ons
Vegetarische Balletjes - Vegetarische Wrap - 
Texas Burgers - Gepaneerde Burger

300-350 GRAM   €9,50 p.p.
 

Gourmet mini’s:
Vul uw gourmetschotel aan met onze gourmet mini’s.    
           Per bakje 250 gram
Malse kogelbiefstukjes   €7,50
Beef reepjes Bospaddestoel   €7,50 
Verse varkenshaas medaillons  €5,00 
Varkenshaasmedaillons knof peper  €5,00 
Oosterse kipfilet     €5,00 
Kipshoarma    €5,00 
Burgertjes    €4,00  
Slavinkjes    €4,00  
Grillworst    €4,00  
Gemarineerde zalmmootjes  €8,00 
Gemarineerde pangafilet   €7,50  
Mini Cordon Bleu    €7,50   
Mini Varkens Medaillons met spek  €7,50   
Mini Kipspies    €8,00  

 
 
 

Gourmetschotel “FEESTDAGEN SPECIAAL”
De gourmetschotel voor de feestdagen
Kogelbiefstuk - Varkenshaas - Kipfilet oosters - Slavinken
Cordonbleu - Varkenshaas truffel - Varkensmedaillon spek

300-350 GRAM   €10,50 p.p.

Gourmetschotel “VIS”   
Liever vis bij de gourmet?
Heilbot - Zalm - Victoriabaars - Pangafilet

300 GRAM   €10,50 p.p.

Fondueschotel
Top vlees voor de fondue
Kogelbiefstuk - Varkenshaas medaillons - Kipfilet
Slavinken - 3 Soorten Gepaneerde balletjes

300-350 GRAM   €9,50 p.p.

Gourmetschotel “KIDS”   
De gourmetschotel voor de feestdagen
Grillworst - Slavinken - Burgers - Frikandel
Kipfilet

   €3,95 p.p.

Gesneden carpaccio, klaar om op te leggen!

Rundercarpaccio    €3,95 per 80 gram  
Gesneden van de ossenhaas van het rund, lekker met rucola, pijnboompit,  parmezaanse 
kaas en balsamico (DIEPVRIES) 

Vitello Tonato     €4,95 per 80 gram
Rosé gebraden kalfsrosbief, lekker met kappertjes, slamelange, tonijn stukjes, vittello saus (DIEPVRIES)
 

KANT EN KLARE CARPACCIO SCHAALTJES
We maken tevens kant en klare carpaccio schaaltjes met verse grondstoffen. 
Folie verwijderen en genieten maar!

Carpaccio Deluxe    €5,95 per schaaltje    
Rundercarpaccio-Truffelmayonaise-Rucola-Rode ui-Zongedroogde tomaat-Pijnboompit-Parmezaanse kaas

Vitello Tonato Deluxe     €6,95 per schaaltje
Gebraden kalfsfricandeau-Tonijnmayonaise-Rode ui-Kappertjes-Zongedroogde tomaat-Rucola

CARPACCIO

Nieuw!



Naam   ______________________________________________

Adres   ______________________________________________

Plaats   ______________________________________________

Tel   ______________________________________________

Afhaaldag  ______________________________________________

Aangenomen door:_____________________________________________

UITERSTE BESTELDATUM MAANDAG 19 DECEMBER TOT 18:00 UUR

GOURMET/FONDUE  PRIJS  AANTAL
Te bestellen vanaf 2 personen!!!
Gourmetschotel “De beste keuze”  €9,50 p.p. __________
Gourmetschotel “Feestdagen gourmet” €10,50 p.p. __________
Fondueschotel    €9,50 p.p. __________

Te bestellen vanaf 1 persoon!!!
Gourmetschotel “Vegetarisch”  €9,50 p.p. __________
Gourmetschotel “Vis”   €10,50 p.p. __________
Gourmetschotel “Kids”   €3,95 p.p. __________

GOURMET MINI’S   PRIJS 250 gram per bakje
Lekker combineren of als aanvullen op uw schotel
Malse kogelbiefstukjes   €7,50  __________
Verse varkenshaas medaillons  €5,00  __________
Beef reepjes Bospaddestoel   €7,50  __________
Varkenshaasmedaillons knof peper  €5,00  __________
Oosterse kipfilet     €5,00  __________
Kipshoarma    €5,00  __________
Burgertjes    €4,00  __________ 
Slavinkjes    €4,00  __________ 
Grillworst    €4,00  __________ 
Gemarineerde zalmmootjes  €8,00  __________
Gemarineerde pangafilet   €7,50  __________
Mini Cordon Bleu    €7,50  __________ 
Mini Varkens Medaillons met spek  €7,50  __________ 
Mini Kipspies    €8,00  __________

HAPPY PAN    PRIJS  
Onze hapjespannen zijn voor ongeveer 8-10 personen
Mixed Grill     €40,- per pan __________
Beenham pan    €40,- per pan __________
Balletjes in tomatensaus    €40,- per pan __________
Varkenshaas Champignon roomsaus   €40,- per pan __________
Kipragout met pasteitjes   €40,- per pan __________
Rundergoulash     €40,- per pan __________
Kipfilet stroganoff pan   €40,- per pan __________
Zuurvlees pan    €40,- per pan __________
Wilt u een pan erbij bestellen geef dit hier aan:
Pan koop     €30,- per pan __________
Pan huur     €30,- per pan __________

(zie www.slagerijhermanns.nl)

ROLLADES/BEENHAM PRIJS  AANTAL
De lekkerste Rollades handgeknoopt
Filet rollade gekruid   €1,75 per 100 gr. __________
Filet rollade ongekruid   €1,75 per 100 gr. __________
Rosbief rollade gekruid   €3,20 per 100 gr. __________
Rosbief rollade ongekruid   €3,20 per 100 gr. __________
Bavette Rollade    €3,25 per 100 gr. __________
Carpaccio rollade    €3,20 per 100 gr. __________
Filet DiNochi rollade   €2,25 per 100 gr. __________
Appel-veenbes rollade   €2,25 per 100 gr. __________
Truffel-kastanje rollade   €2,25 per 100 gr. __________
Tutti Frutti filet rollade   €2,25 per 100 gr. __________
Limburgse porchetta rollade  €1,95 per 100 gr. __________
Gevulde kalkoenrollade   €1,95 per 100 gr. __________
Bourgondisch Beenhammetje  €1,85 per 100 gr. __________

KANT EN KLARE CARPACCIO
Opgemaakte Carpaccio k&k  PRIJS  AANTAL
Carpaccio     €5,95 p.p. __________
Vitello Tonato    €6,95 p.p. __________

GROOT VLEES   PRIJS  AANTAL
Grote stukkenvlees boven de 300 gram
Ossenhaas    €6,25  per 100 gr. __________
Diamanthaas    €3,75  per 100 gr. __________
Rosbief     €2,95  per 100 gr. __________
Entrecote     €3,15  per 100 gr. __________
Kogelbief     €3,25  per 100 gr. __________
Black Angus steak             €3,50  per 100 gr.   __________   
Black Angus ribeye             €3,99 per 100 gr.   __________
Bavette               €2,99 per 100 gr.   __________
Tomahawk steak    €2,99  per 100 gr. __________
Rundertong    €1,56  per 100 gr. __________
Kalfstong    €3,00 per 100 gr. __________
Kalfsfricandeau    €2,60  per 100 gr. __________
Varkensfiletcarbonade   €1,75  per 100 gr. __________
Buikspek    €1,50 per 100 gr. __________
Gegaarde spareribs   €1,70  per 100 gr. __________
Verse spareribs    €1,28 per 100 gr. __________
Procureur/varkensnek   €1,40  per 100 gr. __________
Soepkip     €1,25  per 100 gr. __________
Zalmzijde    €3,50  per 100 gr. __________
Hele kerst kalkoen vers 2,5-3 kg €1,50  per 100 gr. __________
Hele kerst kalkoen vers 3,5 -4 kg €1,50 per 100 gr. __________

 
 

U kunt dit formulier in onze winkel inleveren of aan de
achterzijde bij het pick-up point! Let op, niet in brievenbus

of via e-mail u krijgt namelijk een afhaal nummer mee!

Van dinsdag 20 dec t/m zaterdag 24 december kunt u alleen onderstaande producten bestellen zonder aanpassingen. 
Alle andere producten op deze kerstfolder zijn ruimschoots aanwezig in onze winkel. We hebben verruimde openingstijden!
Heeft u vragen of speciale wensen, laat het ons gerust weten via 0495-632119 (wij beantwoorden geen e-mails deze dagen)

BBQ PAKKET   PRIJS  AANTAL
Te bestellen vanaf 5 personen
Zomer BBQ    €17,50 p.p __________
Deluxe BBQ    €18,50 p.p. __________
Mega pakket 1    €80,00 per stuk __________
Mega pakket 2    €160,00 per stuk __________
(zie www.slagerijhermanns.nl)

BESTEL FORMULIER

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


