KERST
Kerst Kalkoen Panklaar inclusief Bardeerspek
6-7 personen a 2,5 - 3 kg:35,-

9-10 personen a 4- 5kg: 60,-

Kerst Kalkoen gevuld - Pistache ,gebakken ham en gehakt
6-7 personen a 2,5 - 3 kg:55,-

9-10 personen a 4- 5kg: 90,-

Nu ook verkrĳgbaar:
Kalkoen rollade gevuld -Pistache, gebakken ham en gehakt - 29,50 per kilo

Vleesch Schotels
Bĳ onze sublieme vleesch schotels is zelf samenstellen en of combineren altĳd mogelĳk
Wissel dit jaar eens af met verschillende soorten vlees of wild

Gourmet

Gourmet Deluxe

Gourmet Hert

-Biefstuk
-Varkenshaas
-Kipfilet
-Lamsbout
-Worstje
12,50 p.p.

extra
-Pata Negra
-Eendeborst
-Boschampignons
15,50 p.p.

-Biefstuk
-Worstje
-Racks
-Hamburger
-Hertham
-Filet
14,50 p.p.

Gourmet Kind
-Worstje
-Hamburger
-Kipfilet
-Slavink
5,- p.p.

Charcuterie Plateau's
Charcuterie Plateau's in diverse heerlĳke smaken
-Cecina de Léon, San Danielle , Livar rauwe ham , Huisgemaakte Pancetta's
Inclusief garnering en schotels - al vanaf 6,50 p.p.
Onze selectie droge worsten - Livar , Cayenne , Iberico Saucisson
Damhert , Venkel en Classic Livar
Plateau al vanaf 5,- p.p.
Openingstĳden:
23 December
08:00 - 18:00

Het team van
Van Leeuwen Vleesch
wenst u fijne Feestdagen

24 December
08:00 - 16:00

www.vanleeuwenvleesch.nl

HO- HO-HO
PLateau's

Feestelĳk opgemaakte plateau's op schaal en voortreffelĳk afgegarneerd

KLassiek

The Butcher's Choice

Wild

-Simmenthal Carpaccio
-Kalfsvlees vitello
-Livar gehaktballetjes
-Livar buikspet Hoi Sin
8,50 p.p.

-Simmenthal gedroogde Ribeye
-Kalfshaas met Truffelolie
-Eendelever terrine met zeezout
-Wild paté met cranberry compote
10,- p.p.

-Hert Carpaccio
-Rillettes Eend met toast
-Wild worstjes
-Gerookte eendeborst
11,50 p.p.

Ed's Kerstspecials
Biefstuk Rosini's - plak eendelever
Tournedos Excellence - spek en eendelever
Bavette Piri Piri - pikant verassend
Ribeye Provençal - truffelolie, knoflook peterselie
Entrecôte Geneva - coppa en eendelever
Chateau Briand du Chef (v.a. 2 pers.) - tournedos midstuk
Cote du Boeuf (v.a. 2 pers.) met huisgemaakte jus
Steak Wellington (v.a. 4 pers.)- bladerdeeg & kruidenboter

7,50 p.p.
8,50 p.p.
4,25 p.p.
4,50 p.p.
4,50 p.p.
8,50 p.p.
8,50 p.p.
8,50 p.p.

Het Noord Hollands Damhert
Het damhert wordt bĳ ons van kop tot staart verwerkt, dat wil zeggen het hele hert wordt
geportioneerd tot biefstuk, koteletten, stoofvlees, burgers en worsten. De Combinatie van
een goed rĳpingsproces een fijne structuur en juiste vetdekking maakt dit vlees tot een
ware delicatesse!.

Mixed Grill - Biefstuk , Racks ,Worst

180 gram

10,-

p.st

Rugfilet 4 smaken op spies

200 gram

8,75

p.st.

Stoofpotjes - Rauw of afgegaard

200 gram

7,50

p.st.

Racks aan het stuk met kruidenkorst

250 gram

12,50 p.st.

100 gram

3,50

Diverse Smaken rollades

per

Bestel gemakkelĳk online
www.koopeenhert.nu

van Leeuwen Vleesch - [ Bloemendaalseweg 230 - Overveen ] [ Kleverparkweg 8 - Haarlem ]

