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Kerstspecialiteiten
Christmas

MERRY

&  HAPPY NEW YEAR

Slagerĳ  Koekman Nieuwegein
Handelskade 66, 3434 BE Nieuwegein
Tel. (030) 6062381 www.slagerĳ koekman.nl

RUNDVLEESSPECIALITEITEN:
Runderhaas entrecôte - Tournedos en/of Chateaubriand 

Rosbief - Kogelbiefstuk - Runderrollade - Ossestaart 
Black Angus Rib-eye

…en nog veel meer. Laat u in de winkel overtuigen!

Rundvleesspecialiteit:
Gevuld biefstuktasje van de slager 100 gram € 2,99

 Een heerlĳ k stukje biefstuk gevuld met rauwe ham,
tapanade en verse basilicum.

KIP- EN WILDSPECIALITEITEN:
Kipfi let - Kipdelen - Eendenborstfi let - Kalkoenfi let 

Konĳ n en konĳ nenbout Kalkoendĳ en - Fazant

………en nog veel meer.
Laat u in de winkel overtuigen!

WILDAANBIEDING:
Konĳ nen achterbouten 500 gram € 5,99

VARKENSSPECIALITEITEN:
Varkenshaas - Varkensschnitzels - Varkensfricandeau

Varkensfi let - Varkensrollade - Varkenshaas in braadslee 
Varkensoesters

………en nog veel meer.
Laat u in de winkel overtuigen!

VARKENSSPECIALITEIT:
Honinghaasje 100 gram € 2,25

Combinatie van varkenshaas met honing en geitenkaas

Naast het vast standaard assortiment vleeswaren 
en schepsalades voor op toast of stokbrood, 
hebben wĳ  ook hier het assortiment uitgebreid 
met specials voor de feestdagen.

Kom naar de winkel en laat u overtuigen!

LUXE VLEESSCHOTELS:
FONDUE

Met biefstuk, varkenshaas, kipfi let, slavinkjes
en gehaktballetjes. 

Wĳ  adviseren 300 gram p.p.

GOURMET
Met biefstuk, varkenshaas, kipfi let, shoarma, kaassouffl é, 

hamburgertje, slavinkje, satéstokjes en kipvinkjes.
Wĳ  adviseren 300 gram p.p.

Diverse sauzen
Knofl ooksaus - Whiskeysaus - Satésaus

Tzazikisaus - Zigeunersaus - Stroganoffsaus

LUXE SALADES
Russische eisalade met diverse vruchten
 - voor 4 personen € 23,00
 - voor 6 personen € 35,00
 - voor 8 personen € 46,00

***
COMBINATIESCHOTEL
Huzarensalade / Russisch eisalade
met diverse vleeswaren/vruchten
 - voor 4 personen € 24,00
 - voor 6 personen € 36,00
 - voor 8 personen € 48,00

***
HUZARENSALADE
met diverse vleeswaren/vruchten
 - voor 4 personen € 24,00
 - voor 6 personen € 36,00
 - voor 8 personen € 48,00

BEENHAMSALADE
met diverse vleeswaren/vruchten
 - voor 4 personen € 24,00
 - voor 6 personen € 36,00
 - voor 8 personen € 48,00

ZALMSALADE
met diverse soorten vis
 - voor 4 personen € 32,00
 Met Noorse garnalen, makreel, paling, zalm en krabsticks,

 - voor 6 personen € 48,00
 Met paling, zalm, Hollandse garnalen, Noorse garnalen,  
 spekbokking, krabstick, makreelfi let, pepermakreel, forelfi let  
 en heilbotfi let,

 - voor 8 personen € 64,00
 Met paling, zalm, Hollandse garnalen, Noorse garnalen,  
 spekbokking, krabstick, makreelfi let, pepermakreel, forelfi let  
 en heilbotfi let,

LET OP!
Alle producten worden op het laatste moment 
vers afgesneden en bereid. Mocht u uw vlees 
toch in de vriezer willen bewaren, dan advise-
ren wĳ  u het vlees de avond voor gebruik in 
de koeling te plaatsen en geleidelĳ k te laten  

ontdooien.

SOEPEN EN VOORGERECHTEN:
Bospaddestoelen - Groentesoep
Tomatensoep - Ossenstaartsoep

Serranoham
Gerookte kipfi let - Diverse patè’s

………en nog veel meer.
Laat u in de winkel overtuigen!

VOORGERECHTACTIE:
Kerstpaté 100 gram € 1,89

KALFS- EN LAMSVLEESSPECIALITEITEN:
Kalfsoester - Lamsrack - Kalfs Osso Bucco

Kalfsrollade - Kalfstong - Lamsbout
Kalfsschnitzels - Lamskoteletten

…en nog veel meer.
Laat u in de winkel overtuigen!

Wĳ  ontvangen uw 
Kerstbestelling graag vóór 20 december

en de Eindejaarsbestelling vóór 28 december

BELANGRĲ K OM TE WETEN!
Deze advertentie geeft een indruk van uw en onze 
mogelĳ kheden gedurende de komende feestdagen. 
Mocht u speciale wensen hebben, laat het ons dan 
even weten. Wĳ  willen u graag verder helpen. Om te-
leurstellingen te voorkomen, verzoeken wĳ  u vriende-
lĳ k de kerst- en eindejaarsbestellingen tĳ dig door te 
geven.

Maandag 24 en 31 december geopend
van 8.00 tot 16.00 uur


