Werkwijze afhalen

culinair genieten • smaakvolle feestdagen • proef & beleef

Haal uw bestelling aan de achterkant
van de winkel (op de parkeerplaats) in
onze drive thru op. (Vergeet uw
bestelnummer niet mee te nemen!)
Hier is een pin apparaat aanwezig.

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Kom bij voorkeur
alleen
uw boodschapp
en doen,
in verband met
de 1,5 meter
Corona-regel.

OPENINGSTIJDEN VOOR KERST
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

21 december
22 december
23 december
24 december

van 08:00 tot 18:00 uur
van 08:00 tot 18:00 uur
van 08:00 tot 18:00 uur
van 08:00 tot 17:00 uur

Fijne feestdagen!
Jan Daamen, keurslager
Winkelcentrum Woensel 73, Eindhoven
Tel. 040-2414219
www.daamen.keurslager.nl

Jan Daamen, keurslager

Gourmet de luxe

• Biefstukje
• Biefstuk Stroganoff
• Hamburger
• Mexicaanse hamburger
• Minivink
• Kipfilet
• Mini schnitzel
• Shoarma

• Biefstukje
• Biefstukje, zwarte knoflookmarinade
• Minivink
• Varkenshaas medaillons
• Gemarineerde kipfilet
• Mini kip saté
• Hamburger
• Kalfsoester, gemarineerd

Aantal pers.:
______________ x

per persoon

8

50

______________ x

9

50

Aantal pers.:

per persoon

Vlees
Product

Kogelbiefstuk
Runderhaas
Runderibstuk
Runderpoulet
Ossenhaas carpaccio
Black Angus bavette
Varkenshaas

Prijs p. 100 gram

Aantal

Prijs

3,65
5,90
2,20
2,25
4,95
4,25
2,59

Product

................................................................................
................................................................................ 		
................................................................................

Prijs p. 100 gram

Tijdens de feestdagen zet u op eenvoudige wijze een prachtige met gehakt gevulde kalkoen op
tafel. De kalkoen is gevuld, lekker gekruid en kant & klaar om zo in de oven te schuiven. De vulling
bestaat uit mals gekruid varkensgehakt met rozijnen en cranberry’s.

U HEEFT KEUZE UIT 2 FORMATEN:
€ 45.00

Aantal pers.: _______x

Gevulde kalkoen, circa 4,5 kilo (6-8 personen) € 59.00

Aantal pers.: _______x

Gevulde kalkoen, circa 3 kilo (4-6 personen)

BEREIDING
Haal de kalkoen 30 minuten voor bereiding uit de koelkast, verwarm de oven voor op 125°C. Leg de kalkoen zonder
verpakking in de oven. De richttijd voor de kalkoen van 3 kilo is ongeveer 2 uur 30 minuten. Voor de kalkoen van 4,5 kilo
is dit ongeveer 3 uur en 10 minuten. Haal de kalkoen, als deze gaar is, uit de oven en laat ongeveer 15 minuten “rusten”
onder een stuk aluminiumfolie. Omdat iedere oven verschillend verwarmt, adviseren wij u de juiste gaarheid te controleren
met een vleesthermometer. Deze is eventueel bij ons te koop. Deze steekt u in de kern van de gehaktvulling. Wanneer de
kerntemperatuur 70°C is, dan is de kalkoen gaar.

SAUSTIP: Cranberrysaus of Monegasksaus

................................................................................ 		

Salades
Huzaren
Garnalen
Krab
Tonijn
Gerookte kip
Eiersalade
Italiaanse tonijn
Filet Martino
Filet American

HEEFT U NOG WENSEN?
LAAT HET ONS WETEN.

Kalkoen met kerst

Aantal

Prijs

1,00
2,65
2,65
2,42
2,52
2,45
2,42
2,25
2,80

Tijdens de feestdagen zet u op eenvoudige manier een mooie rollade op tafel. We hebben de
keuze uit verschillende vullingen en formaten. Kant en klaar in een ovenschaal en een eenvoudig
bereidingsadvies. U heeft de keuze uit:

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................ 		
................................................................................
................................................................................

Naam: ......................................................................................................................................

Rollade met kerst

Malse varkensfilet gevuld met verse tuinkruiden en
omwikkeld met Italiaanse pancetta

4-6 personen € 22.50
6-8 personen € 33.75

Aantal pers.: _______x

Malse varkensfilet gevuld met honing, brie en
pecannoten

4-6 personen € 22.50
6-8 personen € 33.75

Aantal pers.: _______x

Malse varkensfilet gevuld met zontomaatjes,
mozzarella, parmaham en pesto

4-6 personen € 22.50
6-8 personen € 33.75

Aantal pers.: _______x

Haal de rollade 30 minuten voor bereiding uit de koelkast, verwarm de oven voor op 150°C en leg de rollade in het
ovenschaaltje in de oven. De richttijd voor de rollade is ongeveer 60 minuten. Haal de rollade als deze gaar is uit de oven
en laat ongeveer 10 minuten “rusten” onder een stuk aluminiumfolie. Omdat iedere oven verschillend verwarmt, adviseren
wij u de juiste gaarheid van 62ºC te controleren met een kernthermometer. Deze is eventueel te koop bij ons.

SAUSTIP: Vraag naar één van onze roomsauzen

................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................

................................................................................

Telefoonnummer: .........................................................................................................

................................................................................

Naam: ............................................................................................................................

Afhaaldatum: ....................................................................................................................

................................................................................

Adres: ............................................................................................................................
Telefoonnummer: ...............................................................................................
Afhaaldatum: ..........................................................................................................

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Gourmet basics

