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Uit de ke u
In de keuken van onze eigen slagerij bereiden wij voor u elke dag
alle maaltijden vers. Lekker, makkelijk, gezond & betaalbaar.
En iedere week een verrassend nieuw aanbod!

Week 46
11 november t/m 16 november

MEAL DEAL

Italiaanse pasta met rauwe ham
Maaltijdsalade Caesar salade
gerookte kipfilet

Extra maaltijden
• Kip kerrie
• Oosterse hachee
• Aardappel-pompoen stamppot
• Vlaamse stoofschotel
• Herfstschotel
• Mexicaans stoofpotje
• Spruiten stamppot
• Stoofpeertjes
• Witlof rolletjes ham/kaas
• Ravioli gevuld met spinazie en
vierkazensaus
Week 48
25 november t/m 30 november

Week 47
18 november t/m 23 november

MEAL DEAL

Boerenkool stamppot met
een stooflapje
Maaltijdsalade Balsamico

salade geroosterd rundvlees

Extra maaltijden
• Kip thai curry
• Kip zoetzuur
• Hete bliksem
• Bloemkool schotel
• hazenpeper
• Beenhamschotel
• lamsstoofschotel
• Tagliatelle pesto met
gerookte kip
• Pasta picanto
Week 49
2 december t/m 7 november

MEAL DEAL

Babi ketjap met gevulde rijst
Maaltijdsalade Caesar salade
gerookte kipfilet

Extra maaltijden
• Kip kerrie
• Kip piri piri
• Winter stamppot
• Aardappel-pompoenstamppot
• Kip lekker
• Rookworstschotel
• Hertenschoofschotel
• Chili con carne
• Penne carpaccio
• Fusilli Ham/kaas

MEAL DEAL

Winterstamppot met een
rookworstje
Extra maaltijden
• Kip piri piri
• Kip sesam
• Snijbonen stamppot
• Herfst schotel
• Vlaamse stoofschotel
• Hazenpeper
• stoofpeertjes
• Bloemkool schotel
• Spaghetti pollo-aioli
• Tortelinni carbonara

Krijn van der Bent, keurslager
Kerkstraat 50, Noordwijk
(071) 361 27 20
www.vanderbent.keurslager.nl
Onze Keurslagerij is onze trots. Iedere dag doen wij ons uiterste best om de beste ambachtelijke producten te bereiden. Of het nu gaat
om een puur stukje vlees, de fijnste vleeswaren, de lekkerste specialiteiten of de heerlijkste maaltijden. Wij gebruiken altijd de verste
ingrediënten voor het eindresultaat van de beste kwaliteit. Onze passie voor het slagersvak zie en proef je zonder meer in onze producten.
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Ons vaste assortiment
Oosters
Italiaans

Rauwe andijvie stamppot
Witlof schotel
Boerenkool stamppot
Hutspot
zuurkoolstamppot
Spinazie stamppot
Bal gehakt, slavink, worst,
draadjesvlees, boomstam
• Gebakken aardappels en
aardappel puree
• Sperziebonen of
		
groente mix

•
•
•
•
•

Nasi
Bami
Gevulde rijst
Babi Pangang
Balletjes in
ketjapsaus
• V-haas saté in
satésaus
• Spekkoek speculaas
of pangdang

• Macaroni met 		
tomatensaus
• Penne 			
bospaddestoel kip
• Lasagne Bolognese
• Verse pasta salade 		
met truffel en 		
pancetta

Stel zelf uw dagverse maaltijd samen

1
2
3
4

Kies portiegrootte

400
gram
klein
€ 5,50

500
gram
middel
€ 6,50

700
gram
bourgondisch
€ 8,50

Kies een thema
Hollands

Italiaans

Oosters

Kijk op de linkerpagina in deze kaart of in
de winkel en stel zelf uw combinatie samen.
Compleet maken
soep
+ € 1,75

rauwkost
+ € 1,50

toetje
+ € 1,25

Krijn van der Bent, keurslager
Kerkstraat 50, Noordwijk
(071) 361 27 20
www.vanderbent.keurslager.nl
Onze Keurslagerij is onze trots. Iedere dag doen wij ons uiterste best om de beste ambachtelijke producten te bereiden. Of het nu gaat
om een puur stukje vlees, de fijnste vleeswaren, de lekkerste specialiteiten of de heerlijkste maaltijden. Wij gebruiken altijd de verste
ingrediënten voor het eindresultaat van de beste kwaliteit. Onze passie voor het slagersvak zie en proef je zonder meer in onze producten.

