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Gourmet en fondue
Onze feestelijke opgemaakte schotels zijn
voorzien van ambachtelijke (h)eerlijke
kwaliteit vleesproducten, slavinkjes,
hamburgertjes en gehaktballetjes uit
eigen slagerij.
De schotels worden naar uw wens bereid.
Gourmet, steengrill standaard
• Biefstukjes, varkensfilet, kipfilet,
slavinkjes, burgertjes, spiesjes.
• Eventueel bij te bestellen: reepjesvlees
bijv. shoarma of Franse biefstukpuntjes.
• Advies per persoon 300 gram vlees.
Per 100 gram 2,25
Gourmet, steengrill de luxe
• Kogelbiefstukjes, varkenshaas,
pepersteakjes, kipfilet, burgertjes,
slavinkjes, spiesjes, varkensfiletlapjes.
• Eventueel bij te bestellen: reepjesvlees
bijv. shoarma, Franse biefstukpuntjes.
• Eventueel bij te bestellen: visspiesjes,
scampi of zalm
• Advies per persoon 300 gram vlees.
Per 100 gram 2,75
Gourmet- en steengrillschotels zijn ook
geschikt voor teppanyaki pan.
Fondueschotel
• Kipfiletblokjes, biefstukblokjes,
varkensfiletblokjes, mini slavinkjes, mini
gehaktballetjes.
• Advies per persoon 300 gram vlees.
Per 100 gram 1.95

Voor lekkere
feestdagen, sfeervol
opgemaakte salades
Salade van 250 gram p.p., opgemaakt met
fruit, vleeswaren en frisse zuren.
• Rundvleessalade
p.p. 5,95
• Dijkstra’s huissalade
p.p. 5,95
• Kartoffelsalade
p.p. 5,95
• Kip-kerriesalade
p.p. 6,50
• Scharreleisalade
p.p. 5,95
• Zalmsalade
p.p. 7,95
• Tonijnsalade
p.p. 6,95
• Keur rauwkostsalade
100 gram 1,45
• Gourmetsalade
100 gram 1,10
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Heerlijke feestdagen
samen met uw

Keurslager!

Heerlijke rundvleessalade (circa 125 gram
p.p.) die feestelijk is gegarneerd met ei en
tomaat. Ideaal bij de gourmet, fondue,
steengrill of bij de lunch.
Salades opgemaakt vanaf 5 personen!

Salades uit eigen
keuken
•
•
•
•
•
•

Beenhamsalade
Gerookte kipsalade
Romige eiersalade met beenham
Dijkstra’s huissalade
Keur rauwkostsalade
Diverse soorten filet Americain
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Kerstcadeautip

Altijd een (lekker)
succes om te geven!

Dijkstra, keurslager

Dijkstra, keurslager

Dijkstraat 47, Franeker
Tel. 0517-392795
www.dijkstra.keurslager.nl
info@dijkstra.keurslager.nl

Dijkstraat 47, Franeker
Tel. 0517-392795
www.dijkstra.keurslager.nl
info@dijkstra.keurslager.nl
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Beef
←
Wellington

Lekker ouderwets gekruid

De decembermaand is weer aangebroken.
Een tijd waarin u extra aandacht besteedt
aan lekker eten; een feestelijke lunch,
hartige hapjes, gezellig gourmet of
fonduen. Wij helpen u graag aan een
passend stukje vlees, zodat u verzekerd
bent van smakelijke feestdagen.

Carpaccio voorgerecht
Deze is verpakt in porties voor 1 persoon van
70-75 gram.
Met wat marinadedressing, gesneden sla,
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas serveert u
in een mum van tijd een heerlijk voorgerecht.

Culinaire maaltijden
Maak het u makkelijk met onze verse kant en
klare maaltijden uit eigen keuken. U kiest voor
de gewenste hoeveelheid en stelt uw eigen
maaltijd samen.
• Runderhachee, naar oma’s recept.
• Rundergoulash, ouderwets stoofvlees met
paprika en uien.
• Boeuf bourguignon, stoofvlees met vleugje
Franse rode wijn.
• Varkenshaas in champignonroomsaus.
• Diverse ovenschotels.

Lamsrack

• Runderrollade
• H.o.H rollade
• Varkensrollade van de schouderfilet
• Varkensfiletrollade
• Livar schouderfiletrollade
• Kiprollade
• Kalkoenrollade
• Kalfsrollade
Wij kunnen de rollades ook voor u grillen!

Kerstrollades
• Rosbiefrollade met jachtsaus in
ovenschaal.
• Runderlenderollade met balsamico
thijmsaus in ovenschaal.
• Feestelijke filetrollade gevuld met
roomkaas en zontomaatjes.
• Varkensrollade di Nocci gevuld met
nootjes en kruiden.
• Varkensfiletrollade in paddenstoelensaus.
• Italiaanse runderrollade met
pijnboompitjes, rucola, zontomaatjes en
Parmzaanse kaas.
Voor diverse rolladesauzen en/of
bereidingsadviezen, vraag uw Keurslager.

Tip: gebruik een kernthermometer voor
de juiste garing van rollades, fricandeau,
kipfilet, braadstukken. Deze is te koop bij
uw Keurslager.

Een greep uit ons
wildassortiment
Diverse luxe vleessoorten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varkenshaas, fricandeau, katenhaasjes
LIVAR varkensvlees
Blonde d’Aquitaine luxe rundvlees
Entrecote
Côte de boef
T-bonesteaks
Picanha
Haasbiefstuk
Ribeye
Kalfsvlees: oester, schnitzels, fricandeau
Lamsvlees: bout, racks, koteletten, stoofvlees

Diverse soorten
braadsleetjes
voor in de oven, o.a.:
• Frans braadsleetje: varkenshaas met brie,
rauwe ham en lekkere marinade
• Grieks braadsleetje: varkensfilet met
fetablokjes, olijven en marinade
Braadsleetjes in de oven op 175 graden, ca.
15 minuten.

Gevulde kersthaas
Varkenshaasje gevuld met roomkaas in een
balsamico-tijmsaus. Op 160 graden in de oven,
ca. 15 tot 18 minuten. Laat de kersthaas nog ca.
5 minuten rusten onder de aluminiumfolie.

Voorkom teleurstellingen en bestel uw wild
tijdig!
• Reebiefstuk
• Reerugfilet
• Wildzwijn
• Wildzwijnbout
• Wild / tam konijn
• Haas, heel
• Fazant/parelhoen
Voor meer info en de speciale wildbestellijst kunt
u terecht in onze winkel, of kijk op onze website.

Aanvulling op uw
kerstdiner/brunch
• Eigenmaakte vleeswaren o.a.:
gegrilde runderrollade, boeren (been-)
achterham, runderrookvlees, rosbief,
runderribeye, varkensrollade, fricandeau,
kalfsrollade.
• Buitenlandse vleeswarenspecialiteiten:
Serranoham, Parmaham, saltufo, panchetta,
truffelsalami, chorizo.
• Diverse soorten patés
• Grillsnacks
• Stokbrood
• Kruidenboter
• Tapenades
• Diverse sausjes
• Lekker flesje wijn (rood, wit, rosé)
• Diverse soorten opgemaakte salades.
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