
Bestel jouw favoriete feestmaaltijd       via thebutcher.nu
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ONTSPANNEN 
FEESTDAGEN

EXTRA SCHERP
GEPRIJSD

MENUTIPS VAN
THE BUTCHER

HET FEESTDAGEN 
ASSORTIMENT

GOURMET

Lieve mensen,
De feestdagen staan vooral voor het samen zijn en 
samen genieten. Van elkaar en dan vooral onder het
genot van heerlijk eten en drinken. Of u nu gaat voor 
een uitgebreid diner, gezellig gaat gourmetten 
of een lekkere borrel serveert, 
wij denken graag met u mee!

Wij wensen u 
     sprankelende 
feestdagen toe!

Feestelijke groet, 
    Patrick van Elteren 

In deze brochure laten wij u graag 
kennismaken met onze heerlijke 
producten waar u alle kanten mee op 
kunt. Heeft u vragen over de bereiding, 
vraag het ons gerust.



•  Tussen 15 & 19 december is al ons kerst 

vlees vacuüm verkrijgbaar in de toonbank met 

gegarandeerde houdbaarheid tot en met kerst. 

Neem dan alvast je vlees mee, dat voorkomt 

teleurstelling en wachttijd. 

•  De winkel is met het reguliere assortiment 

geopend t/m dinsdag 22 december.

 
•  Zondag 20 december zijn we gesloten.

 
•  Op 23 en 24 december hebben we 

een speciale live kerst show, waarbij het 

reguliere assortiment niet verkrijgbaar is.

 

BESTEL JOUW FAVORIETE FEESTMAALTIJD VIA

THEBUTCHER.NU

BESTELLEN?  
DAT HOEFT NIET MEER!
Hoe lekker zou het zijn om gewoon 

daags voor kerst de slagerij in te lopen 

en dan pas te kiezen wat u serveert 

aan uw gasten tijdens het kerstdiner? 

Dat kan in een groot aantal gevallen 

bij ons. Zeker als het gaat om gourmet 

en gangbare stukken vlees. 

Ons advies is om de week voor kerst 

uw speciale vlees in te slaan. Dit 

wordt speciaal voor u gevacümeerd 

waarbij de houdbaarheid tot kerst 

gegarandeerd is. Wij garanderen 

een ruime voorraad tot 21 december, 

daarna geldt op=op.

TWIJFEL? 
Vraag het ons gerust om zeker te 

zijn. Voor wild, kalkoenen en meer 

speciale bestellingen (denk aan 

een groot gelijk stuk ossenhaas 

voor bijvoorbeeld Beef Wellington) 

geldt dat u deze in principe t/m 17 

december kunt bestellen. 

Tot deze datum kunnen wij 

beschikbaarheid garanderen. Hierna 

geldt dat bestellen na overleg 

mogelijk is. Vragen? Neem gerust 

contact met ons op of kom langs in 

onze winkel!

EXTRA SCHERP
GEPRIJSD

WEEK 48 & 49 - 4E GRATIS

RECLAME WEEK 52 - 4E GRATIS

RECLAME WEEK 50 - 4E GRATIS

RECLAME WEEK 51 - 4E GRATIS

Sinterklaas gourmet- 
en/of fondue schotel 

Simmentaler Almburger 
van eigen boerderij

Entrecote van eigen boerderij

Hertenbiefstuk

PROFITEER IN DE WEKEN VOOR KERST 
VAN ONZE ‘4E GRATIS’ WEEKACTIES!
BEKIJK DE KALENDER EN ZIE WANNEER 
JOUW FAVORIET IN DE ACTIE IS.



Tijdens de feestdagen wilt u toch ook uitpakken met de meest heerlijke gerechten? 
Wij hebben voor u de lekkerste producten geselecteerd. Met aandacht voor smaak en kwaliteit!

RUNDVLEES
Dry aged van eigen boerderij

• Runderhaas/   
 tournedos
• Kogelbiefstuk
• Rosbief
• Rollades
• Bavette
• Entrecote

• Côte de boeuf
• Picanha
• Ribeye
• Tomahawk steak
• T-bone steak
• Diamanthaas
• Ossenstaart

Op aanvraag leveren wij ook Wagyu 

rundvlees van Bavette uit Maasland!

KALFSVLEES
Van de dikbil

VARKENSVLEES
Van de Elfra Hoeve uit Achtmaal

• Kalfshaas
• Kalfsoesters
• Kalfsentrecote

• Diverse rollades
• Varkensfilet
• Fricandeau
• Varkenshaas

• Varkens rack
• Braadsleetjes
• Procureur voor    
 Pulled Pork

• Ossobuco 
• Kalfspoulet
• Kalfsgehakt

LAMSVLEES
Vers uit New Zeeland

• Lamszadel
• Lamskoteletten
• Lamsbout
• Lamsrack

WILD EN GEVOGELTE
Van onze huispoelier Brouwers

• Tamme konijnen*
• Hertenbiefstuk *
• Tamme eendfilet*
• Tam konijnenbouten*
• Gerookte eendfilet*
• Kipfilet
• Kiprollade
• Kalkoenfilet
• Kalkoenrollade
• Hele kalkoen van 3 kg*

KERST ROLLADES
Onze rollades vallen altijd in 
de smaak!

• Filetrollade
• Kalfsrollade  
 kruidenkaas en verse kruiden

• Runderrollade 
 neutraal gekruid

• Runderbavette rollade 
 kruidenboter en knoflook

• Kalkoenrollade 
 neutraal gekruid

VOORGERECHTEN
• Carpaccio  
 van de ossenhaas

• Vitello tonnato

SOEPEN, VERS UIT EIGEN KEUKEN
• Bospaddenstoelensoep
• Ossenstaartsoep
• Rijk gevulde groentesoep

• Tomatensoep
• Heldere kippenbouillon
• Verse runderbouillon

KANT EN KLARE GERECHTEN
• Hazenpeper*
• Hertengoulash*
• Kip- en kalfsragout*
• Gebraden konijnbouten  
 in biersaus*

• Varkenshaas  
 in paddenstoelen saus*

• Kipsaté blokjes  
 in satésaus*

• beenham  
 in champignon roomsaus*

• Braadhammetjes*
• Langzaam gegaarde   
 kalfssukade

* Bestel dit artikel voor 17 december via       thebutcher.nu



DESSERTSBIJGERECHTEN

• Bavarois Aardbei 
• Bavarois Bosvruchten
• Bavarois Chocolade

• Gratin
• Stoofpeertjes
• Appeltjes in veenbessen compote

EEN WINTER BBQ! 
Heerlijke mooie Côte de Bouf, T-bone steak, Tomahawk of Racks op de barbecue.

34,95

BRUNCH/BORREL
The Butcher’s Plate 
Heerlijke charcuterie/tapas schaal voor 3-4 personen, met 
heerlijke verfijnde vleeswaren en worstsoorten. Lekker voor bij 
de borrel of als brunch. En u mag het plateau houden! (Dit is een 
schouderblad bot van een rund.)

15,50

19,90

18,95

HORS D’OEUVRE
Deze gerechten zijn alleen op bestelling te verkrijgen en zijn  te bestellen 

vanaf 2 personen (exclusief stokbrood en kruidenboter).

Hors d’oeuvre Vegetarisch
Kartoffelsalade, lunchsalade, gevuld ei, tomaatje gevuld met 
rauwkostsalade, druiven, meloen, stukjes roombrie, stukje rambol 
nootmix, komkommer gevuld met rauwkostsalde, perzik, ananas, 
rode peertjes, mandarijntjes, dille chips, uitjes, asperges.

Hors d’oeuvre Deluxe vis
Kartoffelsalade, lunchsalade, gevuld ei, tomaatje gevuld met 
Zalmsalade, gevulde eieren, Hollandse garnalen, nieuwe
haring, gerookte palingfilet, makreelfilet, gerookte zalmfilet,
gerookte forelfilet, zeebanket, tarteletje met krabsalade,

Hors d’oeuvre Vlees
Huzarensalade, vleessalade, hamrolletjes met 2 asperges,
gevulde eieren, gevuld tomaatje, gebraden varkensfricandeau, 
Ardennerham met meloen, 2 borrelboutjes, gemarineerde 
gebraden kipfilet, rookvlees,



FONDUESCHOTEL
Ca. 300 gram blokjes per persoon

• Kogelbiefstuk
• Kipfilet

• Varkensfricandeau
• Kalkoenfilet

• Gehaktballetjes 
• Slavinkjes

GOURMET/
STEENGRILL 
SCHOTEL

GOURMET
SCHOTEL

GOURMET/
STEENGRILL 
SCHOTEL GOURMET

SCHOTEL

VAN ELTEREN
Ca. 300 gram vlees
per persoon

STANDAARD
per 7-vaks schaal 
van 1500 gram

of 750 gram: € 18.95

DELUXE
Ca. 300 gram vlees
per persoon

COMPLEET
Salades voldoende 
voor 4 personen  
(exclusief vlees) 

8,95 36,9510,20 19,95

• Kogelbiefstukje
• Varkensfiletlapje
• Wienerschnitzeltje
• Kipfiletlapje
• Kipfilet pampa
• Hamburger
• Satéstokje
• Ontbijtspek
• Kwarteleitje
• Kruidenboter- 
 toefje

• Kogelbiefstukje
• Varkensfiletlapje
• Lamskarbonade
• Kipfiletlapje
• Varkenshaasje
• Hertenbiefstukje
• Hamburger
• Biefstuk burgertje
• Satéstokje
• Ontbijtspek
• Kwarteleitje
• Kruidenboter- 
 toefje

• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Pastasalade
• Vers fruit
• Komkommer- 
 salade
• Roerbakgroenten
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Satésaus
• Kruidenboter
• Stokbrood

• Kogelbiefstukje
• Varkensfiletlapje
• Wienerschnitzeltje
• Kipfiletlapje
• Slavinkje
• Hamburger
• Satéstokje

8,95

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
MET DE FEESTDAGEN
Zondag 20 december  
• Gesloten
Maandag 21 december 
• 09.00 - 18.00 uur
Dinsdag 22 december 
• 08.00 - 18.00 uur
Woensdag 23 december  
LIVE Kerst Gourmet show!
• 09.00 - 19.00 uur
Donderdag 24 december  
LIVE Kerst Gourmet show!
• 07.00 - 15.00 uur

1e en 2e kerstdag Gesloten (enkel 
afhalen op de lagestraat 11)

Maandag 28 december
• Gesloten
Dinsdag 29 december 
• Gesloten
Woensdag 30 december 
• 10.00 - 17.00 uur
Donderdag 31 december 
• 08.00 - 13.00 uur

Van 1 t/m 5 januari zijn we gesloten. 
Woensdag 6 januari zijn wij vanaf 
9.00 uur weer normaal geopend. thebutcher.nu

Kerkstraat 4

4751NH Oud Gastel 

winkel@thebutcher.nu

0165 513 502



KOM NAAR DE LIVE GOURMETSHOW 
EN STEL UW EIGEN GOURMET SAMEN

U kunt zelf bij binnenkomst uw gourmet samenstellen uit 

enkele tientallen overheerlijke gourmet-specialiteiten.  

Hierbij kunt u zelf bepalen hoe luxe u de gourmet wilt maken! 

Onze medewerkers staan voor u klaar om u te adviseren! 

Met deze unieke benadering kunnen wij u de perfecte 

gourmet aanbieden. Wanneer u live uw schaal samenstelt 

gaat dit sneller, is uw gourmetvlees verser en is deze langer 

houdbaar!

Bestellen van gourmet én salades is niet nodig: wij 

garanderen voorraad!  Wilt u niet zelf samenstellen, dan 

kunt u  ook kiezen voor de kant-en-klare schalen. Tijdens de 

LIVE gourmet show kunt u uw bestelling apart laten zetten 

om af te halen op 1e en 2e kerstdag! De bestellingen kunnen 

worden afgehaald tussen 10.00 en 11.00 uur op Lagestraat 11. 

Deze dienen vooraf te worden afgerekend.

KOM OP 23 EN 24 DECEMBER NAAR

Wij bieden u de extra 

mogelijkheid om uw bestelling 

in onze koeling te laten staan.

U kunt uw bestelling dan op 

   1e en 2e kerstdag 

             op komen halen. 

Zo blijft uw koelkast beschikbaar 

   voor uw andere kerst inkopen.

 Komt u ruimte in 

de koelkast tekort?

Prettige
 Feestdagen, 
    Namens the Butchers


