HUISGEMAAKTE SCHEPSALADES
in bakjes van ± 150-200 gram

Aantal

Filet Americain
Kip- kerriesalade
Toverkaas
Beenham de Luxe
Tonijnsalade
Gerookte zalmsalade
Eiersalade du chef
Gerookte kipsalade
Oude kaas pesto
Tomaten tapenade
Kruidenboter
Mini rundvlees salade (per stuk ± 500-600 gram)
Mini scharrelei salade (per stuk ± 500-600 gram)

De lekkerste grillspecialiteiten
Tijdens de feestdagen zijn al onze grillspecialiteiten
voldoende op voorraad, maar deze zijn ook op
bestelling leverbaar zodat we op de dag van ophalen
alles voor u klaar kunnen zetten.
Weet u al wat u wilt?
Geef dit dan door bij uw bestelling.

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Fijne feestdagen!

Afhalen

culinair genieten • smaakvolle feestdagen • proef & beleef

Om extreme drukte te vermijden werken wij met
tijdsvakken om uw bestelling af te halen. Dit gaat in
overleg met één van onze medewerkers, let hierop bij het
afhalen van uw bestelling.
Bestellingen voor de kerst
mogelijk t/m 21 december 12.00 uur.
Bestellingen voor oud en nieuw
mogelijk t/m maandag 28 december.

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

21 december 8.30 – 18.30 uur
22 december 8.30 – 18.30 uur
23 december 8.30 – 18.30 uur
24 december 8.00 – 18.00 uur
25 december GESLOTEN
26 december 	10.00 – 12.00 uur

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

27 december
28 december
29 december
30 december
31 december
1 januari

Alleen afhalen bestellingen

GESLOTEN
8.30 – 18.30 uur
8.30 – 18.30 uur
8.30 – 18.30 uur
8.00 – 18.00 uur
GESLOTEN

UW GEGEVENS
Naam

: ....................................................................................................................................................

Adres

: ....................................................................................................................................................

Telefoonnummer : ....................................................................................................................................................
E-mailadres

: ....................................................................................................................................................

Ik haal mijn bestelling*

n Dinsdag 22 december n Woensdag 23 december n Donderdag 24 december
n Zaterdag 26 december (Alleen afhalen) n Donderdag 31 december
* Gewenste datum aankruisen

Natuurlijk is ons assortiment veel groter dan wij in deze folder kunnen presenteren.
Heeft u vragen of andere wensen, kom dan langs in de winkel of neem
telefonisch contact met ons op.

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een plezierige jaarwisseling.

Schreiber, keurslager
Tijnjedyk 76c, Leeuwarden
Tel. 058-2899579
info@schreiber.keurslager.nl
www.schreiber.keurslager.nl

in het
miro center
bij de Albert
Heijn XL

Schreiber, keurslager

Gourmet
& Fondue

Ambachtelijke rollades
Een kerstklassieker is natuurlijk de rollade.
Op ambachtelijke wijze gemaakt en verrukkelijk
van smaak!

AMBACHTELIJKE ROLLADES

GOURMET & FONDUE

Aantal

Gewicht

Aantal

Runderrollade
Kalfsrollade
Half om half rollade
Varkens procureur rollade
Varkensfiletrollade
Kiprollade
Italiaanse entrecote rollade

Gourmet standaard

Bestaande uit 7 mini’s: kogelbiefstuk, filetlapje, kipfilet,
hamburger, slavink, Indische schijf en shoarmavlees.
± 350 gram per persoon € 7,95

Gourmet de Luxe

Bestaande uit 7 mini’s: haasbiefstuk, varkenshaas,
gemarineerde kipfilet, hamburger, slavink, Indische
schijf en shoarmavlees.
± 350 gram per persoon € 9,95

Botermalse entrecote gevuld met o.a. Parmezaanse
kaas en zontomaatjes in een pestomarinade.

Makkelijk te bereiden ovenschaaltjes voor 1 persoon,
royaal gevuld met vlees.

Aantal

Caprese al forno

Braadslede gevuld met malse kogelbiefstuk, mozzarella
en zontomaat.

Bestaande uit 6 soorten mini’s in blokjes/balletjes:
kogelbiefstuk, varkensfilet, kipfilet, hamburger-,
slavink- en Indische balletjes.
± 300 gram per persoon € 6,95

Ontbijt-/lunchbox

Vul uw gourmet aan met mini’s:

Gevuld met onze lekkerste grillspecialiteiten. In totaal
36 hapjes geschikt voor ± 4-6 personen.
Per schaal € 14,95

Kogelbiefstuk
Haasbiefstuk/ossenhaas
Ossenhaaspuntjes

Varkenshaas gevuld met een kruidencrème in een braadslede
met een basilicum tijmsaus.

Bourgondische varkenshaas

€ 7,50
€ 12,95
€ 11,95

In een marinade met zwarte knoflook en peper.

Varkenshaas gevuld met brie en omwikkeld met spek in een
groene pestomarinade.

Varkenshaas
€ 4,95
Gemarineerde kipfilet
€ 3,95
Hamburgers
€ 3,80
Slavinkjes
€ 3,80
Indische schijfjes
€ 3,80
Shoarmavlees
€ 3,50
Maak uw gourmet & fondue compleet met:
Gourmet/fondue compleet pakket

Kip gratin

Gegaarde kipfilet in een braadslede met ham, ananas en een
kaasroomsaus.

LUXE VLEESSOORTEN & WILD
Aantal

Gewicht

Carpaccio naturel (per portie)

Bestaande uit rundvlees-, scharrelei- of aardappelsalade, knoflooksaus, shoarmasaus & satésaus,
stokbrood naturel of gekruid & kruidenboter.
Pakket geschikt voor 2-4 personen
samen € 19,95

Zonder garnering.

Carpaccio compleet (per portie)

Compleet gemaakt met pestomayonaise, rucola sla,
zontomaatjes en Parmezaanse kaas.

Vitello tonato (per portie)

Groente gourmetpakket standaard

Malse carpaccio van kalfsfricandeau, rosé gebraden
en dun gesneden met tonijnmayonaise.

Paprika, ui en champignons.

Ossenhaaspuntjes In een marinade met zwarte

Groente gourmetpakket culinair

knoflook en peper.

Haasbiefstuk/ossenhaas
Kogelbiefstuk
Entrecote
Rib eye
T-bone steak (± 500 gram)
Rosbief
Varkenshaas
Varkensfilet
Varkensprocureur
Hele kip (± 1100 gram)
Hele kalkoen (beschikbaar van 2 kg tot 10 kg)
Lamskoteletten
Lamsrack

Heeft u dit liever aan één stuk, geef dit dan aan bij het bestellen.

Hertenbiefstuk (± 125 gram)
Eendenborstfilet (± 200 gram)

± 200 gram € 3,95

Paprika, ui, champignons, courgette, prei &
aardappelpartjes.
± 700 gram € 9,95

Meer wild & gevogelte is
op
bestelling leverbaar, vr
ernaar in de winkel of neaag
telefonisch contact met em
ons op.

Boerenachterham, gebraden rosbief, gebraden
kiprollade, filet americain, kip kerrie & een halve
grillworst.
Per box € 17,95

Grillschaal

Bakjes van ±200 gram/4 mini’s

Gevulde kersthaas

VOOR BIJ DE BORREL, ONTBIJT & LUNCH
Aantal

Fondue

FEESTELIJKE BRAADSLEDES

Voor bij de borrel,
ontbijt & lunch

Anti pasti trio

Gevuld met de lekkerste charcuterie specialiteiten;
Prosciutto di San Danielle, Sopressa Veneta & Spaanse
Chorizo.
Per schaal ± 180-200 gram € 7,50

Stokbrood naturel
Stokbrood gekruid

Een echte aanrader met onze eigen kruiden, geschikt
voor bij de borrel, ontbijt/lunch of diner.

VERSE VLEESWAREN
in pakjes van ± 100 gram

Aantal

Gebraden runderrollade
Gebraden caparcciorollade
Gebraden varkensrollade
Gebraden kiprollade
Gebraden rosbief
Gebraden kipfilet
Boerenachterham
Cervelaat met walnoten
Salami Milano
Sopressa Veneta
Ontbijtspek
Prosciutto di San Danielle (Parmaham)
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Snijworst

DROGE WORSTSOORTEN
per stuk

Friese turfgerookte droge worst
Twentse droge worst
Mediterraanse droge worst
Runder droge worst

Aantal

