
Varkensvlees | gevacumeerd Voorgerechten per stuk Bestellijst december 2022
st varkenshaas naturel st gerookte eendenborst met cranberrycompote 5,99€         Verkoeijen Partyservice & Slagerij
kg varkenspoulet st zalm cocktail, geserveerd in een wijnglas 6,29€         
kg procureur a/h stuk st kipcocktail - kerrie , geserveerd in een wijnglas 6,29€         
kg filetrollade naturel st voorgerechtenplateau 4pers.: carpaccio, coppa di Luëne 32,50€       Kant en Klaar | porties van ca. 500-550 gram per portie

kg filetrollade gekruid gegrilde garnalen, 4 mini-cocktails met kip en zalm P gehaktballetjes in tomatensaus 7,99€         
Soepen per liter P varkenshaas in champignonroomsaus 12,99€       

Rundvlees | gevacumeerd L heldere runderbouillon met groentengarnituur 6,99€         P varkenspoulet champignonsaus 8,99€         
kg haasbiefstuk a/h stuk L bospaddenstoelensoep 6,99€         P peelham champignonroomsaus 8,99€         
st biefstuk van de haas ……..gr L tomatensoep + balletjes 6,99€         P peelham honing/mosterd saus 9,99€         
st kogelbiefstuk             ……..gr L heldere wildbouillon zonder garnituur 8,49€         P zwarte kip 8,99€         
prt gesn.carpaccio diepvr. Hoofdgerechten  | porties voor ca 3 personen per portie P kip saté 8,99€         
kg runderstoofrollade naturel P konijnenbout m rode wijnsaus(Let op prijs per stuk) 6,49€         P kip pilav 8,99€         
kg runderstoofrollade gekruid P varkenshaas+champignonroomsaus ca.1100 gr.(2bk) 25,98€       P kipfilet champignonroomsaus 8,99€         

kg soepvlees zonder been P 3 stuks runderstooflapjes in jus 19,99€       P rundertong in roomsaus 11,99€       
st schenkel met been P beenhammetje met cumberlandsaus voor ca. 3 pers. 17,99€       P hachee/zuurvlees 9,99€         
kg runderpoulet P 3 moten gegrilde zalm in dille-roomsaus 22,49€       P bouef bourguignon 9,99€         
kg rosbief aan het stuk P hazenpeper ca. 1100 gr. (2 bakjes) 23,98€       P kipragout 9,99€         
st rundertong P hazenbout gaar in saus (Let op, prijs per 1 st.) 8,99€         P kalfsragout 11,99€       
st cote de bouef Aardappelgerechten | voor 3 pers. ca. 750 gram per portie P wildgoulash 11,99€       
st rib-eye Uruguay P aardappel gratin | 15 min afbakken in de oven 8,99€         P Hongaarse goulash 9,99€         
kg Picanha met vet P aardappel gratin - truffel | 15 min afbakken in de oven 8,99€         P hazenpeper 11,99€       
kg rosbief rollade P gebakken aardappelen kant en klaar 8,99€         Hapjesplank van Anke | voor ca. 5 personen 59,99€       

Kalfs en lamsvlees | gevacumeerd Groenten | voor ca.  3 personen per portie  ...…. stuks | leuk te combineren met de smulsteen!

op aanvraag P 3 st. witlof in ham gerold met een romig kaassausje 9,49€         gevulde eitjes, gevulde tomaatjes, wraps roomkaas-bieslook/zalm,

P 750 gr. huisgemaakte rode kool met appeltjes 9,49€         black tiger garnalen, kip pincho's met Japanse sesamsaus, boerenbrok,
Wildproducten | gevacumeerd P 6 bundeltjes groene boontjes gerold in ontbijtspek 9,49€         droge worst, olijven, stokbrood met kruidenboter en tomaten tapenade,

st hazenbout schoon P 600 gr. spruitjes met gebakken spekjes 9,49€         deze hapjes worden geserveerd op een snijplank die u cadeau krijgt

st hazenrug met been schoon P 800 gr. bloemkool in een sausje 9,49€         Smulsteen van het huis (vulling) 32,50€       
st hazenrugfilet, schoon Salades | porties van ca. 400 gram per portie totaal 45 hapjes met bijpassende piripirisaus

kg hazenpoulet P koude schotel 5,20€          ...…. stuks | borg voor de smulsteen 15,00€       
st konijn wild, heel P pastasalade van het huis 5,80€         indische gehaktballetjes, gekruide kipspiesjes,

st konijn tam, heel P pastasalade Milano 5,80€         stukjes spare-ribs, kip-honeypops

st konijnenbout tam P boerderijsalade 5,80€         Smikkelpanvan het huis (vulling) 69,95€       
st ree biefstuk P rauwkostsalade 5,80€         totaal 100 hapjes met bijpassende piripirisaus

kg ree poulet Desserts | gepresenteerd in een wijnglas per stuk  ...…. stuks | borg voor de pan 15,00€       
st hertenbiefstuk st chocoladebavarois 4,99€         indische gehaktballetjes, gekruide kipspiesjes,

kg hertenrugfilet st ananasbavarois 4,99€         stukjes spare-ribs, kip-honeypops

kg hertenpoulet st aardbeienbavarois 4,99€         
st fazant borstfilet st rijstenpap met pruimen 4,99€         
kg wild zwijn filet st tiramisu 4,99€         Desserts | gepresenteerd in een kom van 3 pers. per stuk

st wild zwijn biefstuk st bastogne parfait 4,99€         st chocoladebavarois 11,97€       
st eendenborstfilet tam per 2st. st ananasbavarois 11,97€       
st eendenborstfilet gerookt Kerst-brunchpakket | voor ca. 4 personen 109,50€     st aardbeienbavarois 11,97€       

4 ragoutbakjes en 1 bakje kalfsragout st rijstenpap met pruimen 11,97€       
Voor in de oven | BBQ 1 L tomatensoep+ 1 L bospaddenstoelensoep st tiramisu 11,97€       

st beenhammetje ca 1kg opgemaakte koude schotel met gevulde eitjes + rauwkostsalade st bastogne parfait 11,97€       
bk cumberlandsaus een gevarieerd vleeswarenpalet met roomboter en 4 verse eitjes
bk honing-mosterdsaus 6 mini-afbakbroodjes bestellingen 5 dec inleveren vóór 29 november
kg kalkoenrollade naturel 1 bak van ca 750 gram aardappelgratin + 1 bakje witte rijst bestellingen 24,25,26 dec. inleveren vóór 16 december
kg kalkoenrollade gekruid 2 bakjes kant en klaar vlees in saus naar keuze uit de lijst rechts boven! bestellingen 31 december inleveren vóór 23 december
kg rund carpacciorollade ca 1 kom chocolademousse + enkele stukjes arretjescake voor bij de koffie na genoemde inleverdata zijn geen wijzigingen mogelijk!
kg kalfsrollade keuze vleessoorten graag hier invullen: opmerkingen of aanvullingen:
kg wildzwijn-rollade

Pakketten per persoon

ca. 300 gram p.p. zonder bijartikelen  €      16,99 
malse varkenshaastournedos, runderhaasmedaillons met kruidenboter, lamsfilet, kalfsoester, mini-beefburger, december 2022
kalkoenbiefstukje, kipfilet, gemarineerde biefreepjes
Gourmet - Vlees standaard ca. 300 gram p.p. zonder bijartikelen  €        8,79 Naam:
varkenshaas, kipfilet, gemar. biefstukjes, mini-saté, shoarma, hamburgertje, ontbijtspek, mini-slavink, 
varkensoester truffel
Gourmet - Vlees luxe ca. 300 gram p.p. zonder bijartikelen  €      11,99 Adres:
varkenshaastournedos, gemarineerde kogelbiefstukjes, mini-saté, kipfilet, ontbijtspek, kalfsoester-truffel, 
stukje spare-rib, kip bon-bon, kalkoensteak India
Gourmet - Vis ca. 275 gram p.p. zonder bijartikelen  €      11,99 Postcode + plaats:
visspiesjes, zalmfilet, kabeljauw en Black Tigergarnaal 
Gourmet - Wild ca. 275 gram p.p. zonder bijartikelen  €      13,99 
schotel van diverse soorten wild, dat op dat moment voorradig is bijv. haas, hert, ree, wildzwijn, eend, fazant etc. Telefoonnummer(vast):

 €        8,99 
stokbrood met kruidenboter,  paprikasaus, streetsaus en huisgemaakte truffelmayonaise, koude schotel, 
gemengde rauwkost, boerderij-pasta en seizoenssalade en gemengd fruit Telefoonnummer(mobiel):
om te bakken: gesneden paprika en ui, panklare en gekruide krielaardappeltjes, stukje suikermais
Kindergourmet - Vlees vlees 4-10 jaar ca. 175 gram p.p. zonder bijartikelen  €        4,99 
hamburgertjes, gehaktballetjes, slavinkjes, kipfilet Aangenomen door:

 €        4,99 
beetje salade, sausjes en vooral stokbrood, gekruide mini krielaardappeltjes en fruit

BESTEL AUB TIJDIG, vw enorme drukte kunnen wij geen wijzigingen doorvoeren na uiterste inleverdatum!
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AFHAAL-bestellijst voor december 2022
BESTEL TIJDIG  A.U.B OM DOORLOOPSNELHEID IN ONZE WINKEL TE BEVORDEREN!
U kunt ook bestellen via internet: webshop.verkoeijen.nl
Betaalt u met Ideal, dan kunt u de bestelling vlotter ophalen, 
dan hoeft u niet in de lange rij bij de kassa te staan!
Met de Kerstdagen bezorgen wij tot uiterlijk 16:30 uur en oude jaarsdag tot 17:30 uur
BOVENDIEN: uitsluitend va. 15 volwassen personen met een minimum bedrag van € 300,=
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN DECEMBER:

ZONDAG 4 DECEMBER  
UITSLUITEND AFHALEN VAN BESTELLINGEN TUSSEN 10:00 - 11:00 uur

MAANDAG 5 DECEMBER
UITSLUITEND AFHALEN VAN BESTELLINGEN TUSSEN 15:00 - 16:00 uur

ZONDAG 18 EN MAANDAG 19 DECEMBER 
ZIJN WIJ GESLOTEN

DINSDAG 20 DECEMBER T/M VRIJDAG 23 DECEMBER
ZIJN WIJ GEOPEND VAN 8:30 - 18:00 UUR
Achternaam beginnend met A-M afhalen tussen 10:00 - 12:00 uur / achternaam N-Z tussen 12:00 - 14:00 uur

ZATERDAG 24 DECEMBER 
UITSLUITEND AFHALEN VAN BESTELLINGEN TUSSEN 8:00 - 12:00 UUR
Achternaam beginnend met A-M afhalen tussen 8:00 - 10:00 uur / achternaam N-Z tussen 10:00 - 12:00 uur

ZONDAG 25 EN MAANDAG 26 DECEMBER / 1STE EN 2DE KERSTDAG  
UITSLUITEND AFHALEN VAN BESTELLINGEN TUSSEN 10:00 - 12:00 UUR
Achternaam beginnend met A-M afhalen tussen 10:00 - 11:00 uur / achternaam N-Z tussen 11:00 - 12:00 uur

WOENSDAG 28 TM VRIJDAG 30 DECEMBER 
ZIJN WIJ GEOPEND VAN 8:30 - 18:00 UUR
Achternaam beginnend met A-M afhalen tussen 10:00 - 14:00 uur / achternaam N-Z tussen 14:00 - 18:00 uur

zaterdag 31 DECEMBER 
ZIJN WIJ GEOPEND VAN 8:00 - 12:00 UUR
Achternaam beginnend met A-M afhalen tussen 8:00 - 10:00 uur / achternaam N-Z tussen 10:00 - 12:00 uur

1 T/M 9 januari zijn wij gesloten

Wij wensen iedereen een hele smakelijke feestmaand

en een heel gelukkig en gezond 2023

Horsterweg 1 a
5809ER Leunen
tel. 0478-640405
mail: info@verkoeijen.nl
internet: www.verkoeijen.nl
webshop: webshop.verkoeijen.nl
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