
Salades
Salade voor bij de gourmet, fondue e.d.
Voor u maken wij een schaaltje met 4 of 8 bollen 
huzarensalade afgesmeerd met mayonaise en 
gegarneerd met plakjes ei, augurk, zilveruitjes en 
wortelsalade. 

4 bollen 5,98
8 bollen 9,98

Luxe rundvleessalade
Rijkelijk gevulde rundvleessalade afgesmeerd met 
een garneersaus en opgemaakt met 
tomatenroosjes, aalbessen, bosbessen en 
aardbeitjes. De salade wordt omringd door halve 
eieren. 

Per persoon 350 gram 450
Vanaf 6 personen

Luxe huzarensalade
Een heerlijke basissalade afgesmeerd met een 
garneersaus en opgemaakt met tomatenroosjes, 
aalbessen, bosbessen en aardbeitjes. De salade 
wordt omringd door rolletjes rookvlees/ei, rolletjes 
ham/asperge, wijncervelaat, kippenham, rauwe 
ham en gebraden fricandeau. 

Per persoon 400 gram 698
Vanaf 6 personen

Luxe zalmsalade
Rijkelijk gevulde zalmsalade belegd met gerookte 
zalm� let en gegarneerd met aalbessen, bosbessen 
en aardbeitjes. De salade wordt omringd door 
gerookte paling, gerookte forel, Hollandse 
garnaaltjes, rivierkreeftjes en gerookte zalm� let. 

Per persoon 400 gram 898
Vanaf 6 personen

Wild
Wij hebben vele soorten wild vers in huis, zoals 
hert uit de Noordwijkse duinen en Franse 
eendenborst. Wij kunnen bijna al het wild voor u 
bestellen. Doe dit wel ruim van tevoren om 
teleurstelling te voorkomen!

Openingstijden

voor kerst
Vrijdag 21-12 van 08.00 uur tot 19.00 uur
Zaterdag 22-12 van 07.00 uur tot 16.00 uur
Zondag 23-12 Gesloten
Maandag 24-12 van 07.00 uur tot 16.00 uur

Bestellijsten kunt u uiterlijk tot donderdag, 
20 december 18.00 uur inleveren.

Vleeswaren, gangbare vleesproducten (gehakt, 
poulet e.d.) en schepsalades (huissalade, � let e.d.) 
hebben wij voldoende voor u op voorraad en u 
kunt deze dan ook NIET bestellen. 

Wij zien u graag in onze Keurslagerij en 
verzorgen met de grootst mogelijke zorg 

uw kerstbestelling. 

Team Keurslager

Krijn van der Bent

Krijn van der Bent, keurslager
Kerkstraat 50, Noordwijk
T: 071 - 361 27 20 
E: info@vanderbent.keurslager.nl 
W: www.vanderbent.keurslager.nl

De Keurslager CadeaukaartEen origineel en lekker 
cadeautje voor de 

feestdagen

Krijn van der Bent, keurslager
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Voor u maken wij een schaaltje met 4 of 8 bollen 
huzarensalade afgesmeerd met mayonaise en 



BIJGERECHT
Stoofpeertjes
Volgens Oma’s recept

Per stuk 125

Brusselse witlofrolletjes
Met ham en kaas

Per stuk 175

Haricots verts
omwikkeld met ontbijtspek

Per bosje 175

Aardappelgratin met truffel
Per stuk 70 gram 175

Rode kool gemengd met puree
Per portie 300 gram 400

DESSERTS
Huisgemaakte chocoladebavarois

Per cupje 150

Huisgemaakte aardbeienbavarois
Per cupje 150

Alle maaltijden worden verpakt in 
oven- en/of magnetronverpakking

Kerstspecials; 
voor uw gemak
Kersthaasje 
varkenshaas/brie/ontbijtspek

Per stuk 495

 Biefstuk Noël 
kogelbiefstuk/zontomaat/mozzarella/basilicum  

Per stuk 650

 Canard Noël 
eendenborst/shimeij/grand veneur/courgette

Per stuk 495

GROOT VLEES
Huisgemaakte Kerstham
Dit mooie magere stuk Duroc varkensvlees weegt 
ongeveer 1,5 kilo en hebben wij al voor u ge-
gaard. De ham smeren wij in met mosterd en 
basterdsuiker. U hoeft de ham alleen 2 uur in de 
oven te leggen op 120 graden, de ham blijft dan 
heerlijk sappig en u heeft er geen omkijken naar! 
Wij doen de honing/mosterd saus er gratis voor u 
bij.
 

Prijs per kilo 1998

De gevulde Kerstkalkoen
Deze kalkoen weegt ongeveer 3 tot 3,5 kilo en is 
gevuld met kalkoengehakt, noten, rozijnen, 
cranberries en een scheutje cognac. Deze kalkoen 
hoeft alleen nog maar in de oven. Bereiding 
3,5 tot 4 uur in een voorverwarmde oven op 
180 graden. 

Per kilo 1500

Varkens� letrollade
Heerlijk mals stuk varkensvlees van het Duroc 
varken met de hand geknoopt en heerlijk gekruid.
 

Per kilo 1700

Runderrollade
Gemaakt van de runderdeksel bovenbil heerlijk 
gekruid en met de hand geknoopt

Per kilo 2850

Carpacciorollade
Runderrollade heerlijk gekruid en belegd met 
verse bladspinazie, Parmezaanse kaas, geroosterde 
pijnboompitjes en zongedroogde tomaatjes

Per kilo 3000

Beef Wellington
(Ovenklaar) Ossenhaas/Parmaham/truffel. 
Bestellen vanaf 500 gram.

Per 100 gram 495

Italiaanse varkensrollade
Gevuld met Parmaham, mozzarella, zontomaat en 
groene pesto marinade

Per kilo 1998

Stel uw eigen 
gourmetfeest samen
Elk schaaltje weegt 200 gram. Een gemiddelde 
eter heeft genoeg aan twee schaaltjes. Voor 
bourgondische eters adviseren we drie schaaltjes 
per persoon. U kunt dus zelf uitrekenen hoeveel 
schaaltjes u nodig heeft. Op bijgevoegde bestel-
lijst kunt u makkelijk uw keuze maken. 

Creatief tafelen:
Gourmet schotel “allerlei”
Deze gourmetschotel bestaat per persoon uit een 
biefstukje, stukje varkenshaas, stukje kip� let, mini 
worstje, mini slavinkje, mini stokje kipsaté, mini 
cordon-blue van varkenshaas en een mini runder 
hamburgertje. 
Samen weegt dit ongeveer 300 gram

Per persoon 750

Van deze samenstelling wordt NIET afgeweken

Fondue schotel “allerlei”
Deze fondue schotel bestaat per persoon uit 
biefstuk, varkenshaas, kip� let, mini worstje, mini 
gehaktballetjes en mini slavinkje. 
Samen weegt dit ongeveer 300 gram.

Per persoon 750

Steengrill “allerlei” 
Deze schotel bestaat per persoon uit een bief-
stukje, stukje varkenshaas, stukje kip� let, stukje 
kalfsbiefstuk, stukje lamsrack, mini kipsaté en mini 
runder hamburgertje. 
Samen weegt dit ongeveer 300 gram. 

Per persoon 950

U kunt natuurlijk ook zelf uw schotel samenstellen 
door een keuze te maken uit ons Gourmet Expres 
assortiment. 

Bouillon fondueschotel
Deze schotel bestaat per persoon uit dungesne-
den biefstuk, varkenshaas, kip� let, kalfsbiefstuk 
en tartaarballetjes. Samen weegt dit ongeveer 
300 gram. 

Per persoon 995

LEKKER ETEN
In december staat lekker eten en 
gezelligheid centraal. Als Keurslager 
hebben we daarom ook een uitgebreid 
assortiment heerlijke producten 
geselecteerd. Of het nu gaat om 
gourmetten of een mooi driegangen-
diner, bij ons is het verkrijgbaar!

VOORGERECHTEN 
Rundercarpaccio 
Met honingmosterd dressing, geroosterde 
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en verse rucola
 

Per portie 90 gram 750

Vitello tonato
Rosé gegrilde kalfsfricandeau met zachte tonijn 
mayonaise en verse rucola

Per portie 90 gram 595

Huisgemaakte kalfsragout
Met kastanjechampignons compleet met room-
boter pasteibakje

Per portie 100 gram 295

HOOFDGERECHTEN
Huisgemaakte hazenpeper
Heerlijk gestoofd hazenvlees in rode wijn met 
winterpeen en ui, afgebonden met zoete 
kruidkoek

Per portie 400 gram 995

Varkenshaasmedaillons in 
bospaddenstoelensaus
4 medaillons 

per persoon ± 350 gram750

Boeuf Bourguignon
 per persoon ± 350 gram 700

Per persoon 9


