
Kerst-thuisbuffet 2017   
 

Speciaal voor de kerst  hebben wij weer  een kerst-thuis buffet samengesteld. De warme 

gerechten kun U eenvoudig thuis opwarmen dmv onze warmhoud apparatuur. 

 

Het buffet bestaat uit de volgende schotels en gerechten: 

 

Koude schotels 

• Rundvlees salade 

• Scharrel salade 

• Rosbief en gegrilde rollade 

• Schotel met diverse soorten ham en meloen 

• Stokbrood met kruidenboter 

 

Warme gerechten 

4 vlees gerechten kiezen uit volgende mogelijkheden: 

• Gebraden Genemuider rib met roomsaus 

• Gestoofd rundvlees in stroganof saus 

• Gegrilde kipdijfilet met Japanse roerbakgroenten in Terri yaki saus 

• Varkenshaas in champignon roomsaus 

• Varkenshaas sate in sate saus 

• Gegrilde spare ribs óf kipdrummets 

• Kipsate stokjes van mals kipdij-filet in sate saus 

 

3 bijgerechten kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

• Krielaardappeltjes met spekjes en ui 

• Aardappel gratin 

• Aardappel partjes rozemarijn knoflook 

• Bami óf nasi óf basmati rijst 

• Broccoli bloemkool schotel met Hollandaise saus 

 

 

Prijs per persoon € 16,95 

Bestellen vanaf 10 personen 

 

Eventueel uit te breiden met koude vis schotel(zalm salade, haringstukjes, gebakken mossels, 

garnalen, gerookte zalm en paling filet) 

Vanaf 5 personen prijs per persoon € 3,95 

 

U krijgt hierbij warmhoud apparatuur te leen inclusief benodigde brandpasta plus 

gebruiksaanwijzing. Hierbij geldt op = op.  

Buffet kunt u bestellen t/m woensdag 20 dec 2017 

 

U bestelling kan worden opgehaald op Zaterdag 23 dec vanaf 14:00 tot 16:00. Op deze dag 

worden er geen buffetten bezorgd. 

 

Als extra service kunt u op 2e kerstdag tussen 12:30 en 13:30 uur uw buffet of bestelling in de 

winkel afhalen, mits van te voren afgerekend. 

Het is niet mogelijk om voor de kerst een van onze andere buffetten te bestellen. 



 

Einde jaars buffet 2017 
Speciaal voor oud en nieuw  hebben wij een eindejaars-thuis buffet samengesteld. De warme 

gerechten kun U eenvoudig thuis opwarmen dmv onze warmhoud apparatuur. 

 

Het buffet bestaat uit de volgende schotels en gerechten: 

 

Koude schotels 

Scharrel salade 

Rundvlees salade 

Filet american 

Kip kerry salade 

Ei salade 

Stokbrood 

Boeren stokbrood 

Kruidenboter 

 

Warme hapjes 

Kipsate stokjes 

Gehaktballetjes 

Kipdrummets 

Spare ribs 

Beenham stokjes in honing mosterd saus 

Kipspiesjes in piripiri saus 

Eventueel bami, nasi of witte rijst 

 

Prijs per persoon € 9,50 

 

U krijgt hierbij warmhoud apparatuur te leen inclusief benodigde brandpasta plus 

gebruiksaanwijzing. Hierbij geldt op = op. 

U kunt het buffet bestellen t/m donderdag 28 dec2017 

 

U bestelling kan worden opgehaald op Zaterdag 30 dec vanaf 14:00 tot 16:00. Op deze dag 

worden er geen buffetten bezorgd. 

 



 

 

Wilt U eens lekker feestelijk 
tafelen? 
 
 

Gourmet standaard 
Deze schotel is uitstekend geschikt om lekker te 
gourmetten met de hele familie en bevat de volgende 
vleessoorten: 

• Biefstuk 

• Oester van varkenshaas 

• Kipfilet  

• Slavinkje 

• Varkenfiletsnitsel Wiener 

• Gelderse schijf 

• Kip shoarmareepjes  

• Gerookte spekreepjes 
 
Per persoon ± 300 gram   

Prijs per persoon      6,50 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

Gourmet de luxe 
Dat is lekker smullen! Deze schotel bestaat uit lekker 
smulvlees: 

• Haasbiefstukje 

• Varkenshaas medallion ‘peper seasalt’ 

• Verse runder hamburgertje 

• Kipfilet mysterie 

• Chipolata worstje 

• Genemuider rib 

• Biefstukreepjes Greek Passion 

• Parel hoenfilet 

• Gerookte spekreepjes 
 
Per persoon ± 300 gram 

Prijs per persoon      8,65  

 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

Steengrill 
Deze schotel wordt speciaal voor de steengril gemaakt 
van ongekruid en ongepaneerd vlees: 

• Kogel biefstukje 

• Oester van varkenshaas 

• Gemarineerde rundersnitsel 

• Kipfilet mysterie 

• Runderhamburgertje 

• Katenvinkje 

• Chipolata worstje 
 

Per persoon ± 300 gram   6,75 
Prijs per persoon     
 

-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fondue schotel 
Deze schotel bestaat uit kleine blokjes ongemarineerd 
vlees: 

• Varkenshaas 

• Kipfilet 

• Biefstuk 

• Gehaktballetjes 

• Kipgehaktballetjes teri yaki 
 

Per persoon ± 300 gram 

Prijs per persoon   6,50 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

Gourmet kompleet 
 
Gourmet, steengril en fondue kunt u aanvullen met: 

• Stokbrood met kruidenboter 

• Rundvlees- en of scharrelsalade 

• Roerbakgroenten(champignon, paprikareepjes, 
gesnipperd ui, minikriel) 

• Satesaus, knoflooksaus en piri piri saus 
 
Vanaf 4 personen 

Prijs per persoon   4,75 
 

 

 

 

Gildeslager Evert van Ingen 
Langestraat 65  Genemuiden 

Tel: 038 3855113 
www.slagerijvaningen.nl 

 


