
Smakelijke
        feestdagen

Niet meer bestellen
 
Wat u NIET meer hoeft te bestellen:

Gesneden vleeswaren
Alle huisgemaakte vleeswaren zullen wij continue vers voor u 
braden. Alle buitenlandse vleeswaren zoals parma- en serrano-
ham , diverse luxe salami soorten en andere vleeswaren zijn ruim 
voorradig.

Speciale wensen zoals dikker, dunner, halve onsjes of juist meer 
dan een ons, geef dat aan onze medewerkers door.

Bakjes salades, bakjes saus, worstsoorten zoals grillworst, 
kookworst en leverworst.

Paté
Onze patés worden door een collega-slager voor ons gemaakt 
en zullen voldoende op voorraad zijn. Het kan echter voorkomen 
dat er bijzondere smaken en wild patés uitverkocht zijn. 
Wij adviseren u deze producten een paar dagen eerder alvast 
mee te nemen. Wij zullen deze naar wens voor u vacuüm of MAP 
verpakken zodat u deze goed vers kunt houden.

Salades
Voor bij gourmet / fondue of steengrill hebben wij voor u de 
volgende salades, ook deze hoeft u niet meer te bestellen.
Rundvleessalade
Traiteursalade
Aardappelsalade
Maaltijd salade van het huis
Kerst pasta salade
Deze salades zijn verpakt in bakjes van ± 700 gram en in bakjes 
van 200 gram.

Openingstijden

Maandag  
13.00 - 18.00 uur

Dinsdag 
08.30 - 18.00 uur

Woensdag 
08.30 - 18.00 uur

Donderdag
08.30 - 18.00 uur

Vrijdag 
08.30 - 18.00 uur

Zaterdag 
08.00 - 16.00 uur

Maandag  - 23/12
08.30 - 18.00 uur

Dinsdag  - 24/12
08.00 - 16.00 uur

Van Meurs, 
Slager Traiteur
Miereakker 12
2811 BB Reeuwijk
0182 394195
slagerijvanmeurs@live.nl

Bestel tijdig
Bestellen kan uiterlijk zaterdag 21 
december. Wild en kalkoen uiterlijk
donderdag 19 december.

De periode voor kerst is altijd erg druk. 
Wij vragen u om uw bestellingen voor 
vlees, wild en gourmet tijdig aan ons 
door te geven. 

Na zaterdag 21 december nemen wij 
geen bestellingen meer aan.

Daarmee voorkomt u teleurstelling  
en kunnen wij uw bestelling met zorg 
voor u klaarmaken.

De bestellijsten liggen in de winkel 
voor u klaar. Wij hebben voor de 
gourmet/fondue bestellingen aparte 
lijsten klaarliggen. Wilt u via mail 
bestellen, doe dat dan uiterlijk 
zaterdag 21 december.

Fijne feestdagen
en een gelukkig 

nieuwjaar!

Slager Traiteur

Slager Traiteur



Rollades
Al onze rollades zijn lekker 
gekruid en handgeknoopt.
Graag van te voren bestellen.

Runderfiletrollade
Runderstoofrollade
Half-om-half rollade
Rollade van rund met van binnen varkenshaas.
Kalfsrollade
Varkensfiletrollade
Varkensschouderrollade
Kiprollade

Specialiteiten
Graag van te voren bestellen.

Beenhammetje 
Keuze uit verschillende smaken.
Entrecôte kerstrollade
Runderlenderollade in balsamico tijmsaus. Lekker met witlof schotel.
Italiaanse kerstrollade 
Rollade van kalfsribeye met zongedroogde tomaat en kappertjes.
Kerstbraadstuk 
Van varkensfilet met paddestoelensaus.
Gevulde kersthaas 
Met roomkaas en balsamico tijmsaus.  
Peperroom varkenshaas 
Varkenshaasje gevuld met peperroomsaus.
Varkensfiletrollade met kaneel en speculaaskruiden
Lekker met gebakken spruitjes, ui, knoflook en aardappel gratin.

Gourmetschotels
Ook graag van te voren bestellen.

We maken de gourmetschotel klaar 
in onze locatie Reeuwijk dorp op 
volgorde van tijd en zorgen dat ze 
in de winkel zijn op de door u door-
gegeven tijd. 

Onze gourmetschotel bestaat uit:
Biefstuk, kalfsschnitzel, varkenshaas, 
kipfilet, mini hamburgertjes, mini 
slavinkjes en mini saté
500 gram  (2 personen)   
800 gram  (3 personen)   
1 kilo (4 personen) 

Kindergoutmetschotel
Mini slavinkjes, mini hamburgertjes,
kipfilet 
400 gram

Fondueschotel
Biefstuk, kalfsfricandeau, varkens-
haas, kipfilet, gehaktballetjes
1 kilo

Zelf samenstellen
Het is ook mogelijk zelf uw gourmet 
samen te stellen of uit te breiden 
met losse bakjes, zij hebben een 
gewicht van ± 200 gram en kunnen 
zo door u op tafel geplaatst worden.
Op de bestellijst ziet u het 
assortiment waar u een keuze uit 
kunt maken.

Tip van de slager
Echt wat speciaals op tafel 
zetten deze kerst? Ga dan 
voor ons kerstbraadstuk 
van varkensfilet met 
paddestoelensaus!

U bent bij ons aan het juiste 
adres voor het lekkerste vlees
U kunt een aantal productgroepen de komende feestdagen niet meer 
bestellen. Maar voordat u schrikt willen wij u middels deze folder graag 
uitleggen dat u zich geen zorgen hoeft te maken dat u misgrijpt.

Wij hopen dat u de moeite wilt nemen deze folder te lezen.
Tijden veranderen, alles en iedereen moet sneller, milieu vriendelijker, 
efficiënter en waar mogelijk NOG beter. Om die reden gaan wij dit jaar 
een aantal producten aanbieden zonder dat u tijdig moet bestellen.

Voordelen
U ziet wat u koopt en krijgt niet een vooraf ingepakt tasje met vlees-
waren mee. Uw vleeswaren worden niet meer ruim een dag van te 
voren gesneden en verpakt dus u krijgt uw spullen nog verser mee.

Graag wel van te voren bestellen
Grote stukken vlees of grote hoeveelheden, zoals rosbief, entrecôte, 
ossenhaas, rib eye, ossenstaart, kalfsfricandeau, kalfsoester, schnitzels, 
hertenbiefstuk, maar ook varkenshaas of stukken fricandeau.

Wild en gevogelte
Wild en gevogelte leveren wij alleen op bestelling. Uw bestelling 
dient uiterlijk donderdag 19 december bij ons binnen te zijn.

Tip!
Gezellig tafelen?

Kies dan voor onze

gourmet- of 

fondueschotel.


