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VARKENSVLEES
………… stuks GEBRADEN VARKENSHAAS 

 in champignonsaus

………… stuks GEVULDE VARKENSHAAS

………… stuks KATENHAASJE

………… stuks SPARERIBS VERS ±400 GRAM

………… stuks SPARERIBS VOORGEGAARD

                                              ± 500 GRAM

………… stuks VARKENSHAAS

…x . . . . . . . . gram VARKENSOESTER

KALFSVLEES
………… stuks ENTRECÔTE

………… .gram KALFSRIBEYE

………… .gram KALFSFRICANDEAU VERS

………… .gram KALFSGEHAKT

…x . . . . . . . . gram KALFSHAASBIEFSTUK

………… stuks KALFSKOTELETTEN

………… .gram KALFSLEVER

…x . . . . . . . . gram KALFSOESTERS

………… .gram KALFSPOULET

………… stuks KALFSSCHNITZELS

………… stuks KALFSTARTAAR

………… stuks KALFSTONG ± 1,2 KG

………… .gram KALFSZWEZERIK 

………… stuks OSSOBUCCO

………… .gram  VITELLO TONNATO

RUNDVLEES
………… .gram BAVET
………… .gram BIEFSTUKREEPJES 

 champignon/ui

………… ... p.p. CARPACCIO

………… ... p.p. CARPACCIO COMPLEET

 dressing, parmezaanse  

 kaas, pijnboompitjes

………… .gram CÔTE DE BOEUF ± 1KG

…x . . . . . . . . .gram ENTRECÔTE

………… gram     HAASBIEFSTUK 1 STUK

………… stuks 100/125 GRAM

………… stuks 150/175 GRAM

 . . . .  . . . . . . . .stuks 200/225 GRAM

………… gram     KOGELBIEFSTUK 1 STUK

………… stuks 100/125 GRAM

………… stuks 150/175 GRAM

………… stuks 200/225 GRAM

………… stuks OSSENSTAART

………… stuks OSSENSTAART HEEL ± 2KG

………… .gram RIBEYE

………… .gram ROSBIEF

………… .gram STAARTSTUK / PICANHA

………… stuks T-BONE STEAK ± 450 GRAM

LAMSVLEES
………… .gram LAMSBOUT MET BEEN

………… .gram LAMSBOUT ZONDER BEEN

………… stuks LAMSHAASJES 

………… stuks LAMSKOTELETTEN

 gem/ongem

………… . stuk LAMSRACK

 gem/ongem

………… .gram LAMSZADEL

………… .gram LAMSSCHOUDER MET BEEN

………… .gram LAMSSCHOUDER ZONDER  BEEN

………… .gram LAMSSHOARMA

ROLLADES / BEENHAM
………… .gram BEENHAM BABI-PANGANG 

………… .gram BEENHAM HONING/WHISKY

………… .gram BEENHAM PROVENÇAALS

………… .gram BEENHAM NATUREL

………… .gram FEESTROLLADE

………… .gram GEVULDE VARKENSROLLADE

                                               MET APPELTJES 

………… .gram KALFSROLLADE

………… .gram KALKOENROLLADE

 naturel of tuinkruiden

………… .gram KIPROLLADE 

 naturel of tuinkruiden

………… .gram LENDEROLLADE

………… .gram RUNDERROLLADE

………… .gram SCHOUDERFILETROLLADE

………… .gram SPEKROLLADE

………… .gram VARKENSFILETROLLADE

………… .gram WILDROLLADE

GEBRADEN ROLLADE IN 

PLAKKEN
………… .gram KIPROLLADE (CA 4 MM)

 incl. mango curry/piri piri saus

………… .gram KALFSROLLADE (CA 4 MM)

 incl. champignon/stroganoffsaus

………… .gram RUNDERROLLADE (CA 4 MM)

 incl. champignon/stroganoffsaus

………… .gram VARKENSROLLADE (CA 4 MM)

 incl. champignon/stroganoffsaus



OVEN  

SPECIALITEITEN
………… stuks BEEF TERIYAKI SLEETJE

………… stuks BIEFSTUK STROGANOFF SLEETJE

………… stuks KIPPANNETJE

………… stuks KIP PIRI PIRI SLEETJE

………… stuks KIP TROPICAL SLEETJE

………… stuks LAMSSLEETJE

………… stuks VARKENSHAAS IN JAS

………… stuks WILDSLEETJE

………… stuks WINTERHAASJE

BOERENKIP
………… stuks BOERENKIP HEEL ± 3kg

………… .gram BOERENKIPFILET

………… .gram BOERENKIPDIJFILET

………… stuks BOERENKIP BOUTEN

………… stuks BOERENKIP DRUMSTICKS

 gem/ongem

………… .gram BOERENKIPVLEUGELS

 gem/ongem

KIP EN KALKOEN 
SPECIALITEITEN
  BABYKALKOEN

………… stuks 2-3 KG

………… stuks 3-4 KG

………… stuks 4-5 KG

………… stuks 5-6 KG

………… stuks DRUMSTICKS GEM/ONGEM

………… stuks GEROOKTE KIPFILET

………… stuks HELE KIP 1-1,5 KG

………… stuks KALKOENDIJEN ± 500 GRAM

………… stuks KALKOENDRUMSTICK ± 500 GRAM

………… .gram KALKOENFILET

………… stuks KALKOENPOTEN ± 1,5 KG

………… stuks KALKOENSCHNITZELS 

 gem/ ongem

………… .gram KIPDIJVLEES

………… .gram KIPFILET 

………… .gram KIPPENLEVERTJES

………… stuks KUIKENBOUTEN 

………… stuks MAïSKIP 1-1/2 KG

………… stuks MESTHAAN ± 4/4,5 KG

WILD EN GEVOGELTE
….…… ... stuks DUIVENFILET

………… stuks GANZENVET IN BLIK

………… .gram GEROOKTE EENDENBORSTFILET

………… stuks HAAS HEEL

………… stuks HAZENBOUT

………… .gram HAZENPEPER

………… stuks HAZENRUGFILET

………… stuks HAZENRUG HEEL

…x . . . . . . . . gram HERTENBIEFSTUK

………… .gram HERTENRUGFILET

………… .gram HERTENRUG HEEL

………… stuks KONIJNENBOUT

………… stuks KONIJNENRUG

………… stuks KONIJNENRUGFILET

………… stuks KWARTEL

………… stuks PARELHOEN 

………… . stuk PARELHOENFILET

…x . . . . . . . . gram REEBIEFSTUK

………… .gram REERUG

…x . . . . . . . . gram REERUGFILET

………… .gram REESTOOFVLEES

………… stuks TAMME EENDENBOUT

………… stuks TAMME EENDENFILET

………… stuks TAM KONIJN HEEL

………… stuks WILDE EENDENFILET

………… stuks WILDE FAZANTFILET

………… stuks WILDE FAZANTHAAN

………… stuks WILD KONIJN HEEL

…x . . . . . . . . gram WILDZWIJNBIEFSTUK

………… .gram WILDZWIJNBOUT

………… .gram WILDZWIJNFILET

………… stuks WILDROLLADE



SALADES

± 150 gram

………… bakje BEENHAMSALADE

………… bakje BOERENVLEESSALADE

………… bakje BREYDELHAMSALADE

………… bakje EIERSALADE

………… bakje FEESTSALADE

………… bakje FILET AMERICAIN

………… bakje FILET AMERICAIN MET PEPER

………… bakje GARNALENSALADE

………… bakje HONING-MOSTERD SELLERYSALADE

………… bakje KIPBACON SALADE 

………… bakje KIPCURRY SALADE 

………… .gram KIPPENRAGOUT 

………… bakje PASTEITJES (4 stuks)

………… bakje KIPSATÉ SALADE

………… bakje KRABSALADE

………… bakje LIKKEPOT

………… bakje PITTIGE KIPSALADE

………… bakje RAUWKOSTSALADE (Eigengemaakt)

………… bakje SALADE V/H HUIS

………… bakje SCHARRELEI SALADE

………… bakje SELDERIJ SALADE

………… bakje SURINAAMSE EI SALADE 

………… bakje TONIJNSALADE 

………… bakje ZALMSALADE

TAPAS
………… bakje GROENE KNOFLOOK OLIJVEN

………… bakje ITALIA MIX

………… bakje PEPPADEW MET ROOMKAAS

………… .gram PIRI PIRI STOKJES

………… bakje ZONGEDROOGDE TOMATEN 

………… bakje ZWARTE OLIJVEN

HAPJES
………… stuks APPELTJES MET VEENBESSEN 

………… .gram BAMIBALLETJES

………… stuks BRIE

………… .gram COWBOYVLEES

………… stuks GEBRADEN DRUMSTICKS 

………… stuks GEBRADEN KIP BORRELHAPJES 

………… stuks GEBRADEN SPEKLAPJES 

………… stuks GEBRADEN SPARE-RIBS

………… .gram INDISCHE GEHAKTBALLETJES

………… stuks MINI HAM-KAASBROODJE

………… stuks MINI SAUCIJZENBROODJE

………… .gram SATE BALLETJES

………… stuks SAUCIJZENBROODJE

………… .gram TUTTI FRUTTI

SAUZEN ± 200 gram
………… bakje CHAMPIGNONSAUS

………… bakje HONING-CRANBERRYSAUS

………… bakje JACHTSAUS

………… bakje KNOFLOOKSAUS

………… bakje KRUIDENBOTER

………… bakje MANGO CURRY SAUS

………… bakje RODE WIJN-KANEELSAUS

………… stuks SATÉSAUS

 in magnetronbeker

………… bakje SHOARMASAUS

………… bakje ZIGEUNERSAUS

PATÉS ± 150 gram
………… .. plak BOURGONDISCHE PATÉ

………… .. plak CRANBERRYPATÉ

………… .. plak CREME DE LÁ CREME PATÉ

………… .. plak KERSTPATÉ

………… .. plak PATÉ MET UIENCONFIJT

………… .. plak PEPERPATÉ

………… .. plak WILDPATÉ

DIVERSEN
………… stuks GEVULD STOKBROOD

 met stroganoff gehakt

………… stuks GEVULD STOKBROOD

 met Flakkees gehakt

  SMULSLOF DIVERSE SMAKEN:

………… stuks BEENHAM

………… stuks GEHAKT MET SANDWICHSAUS

………… stuks KIPSATÉ

………… stuks STOKBROOD BRUIN

………… stuks STOKBROOD BRUIN (zelf afbakken)

………… stuks STOKBROOD UI/PAPRIKA GROOT

………… stuks STOKBROOD WIT

………… stuks STOKBROOD WIT (zelf afbakken)

………… stuks VLEESLETTER 

  KRUIDNAGEL/STANDAARD

………… stuks VLEESSTAAF

  KRUIDNAGEL/STANDAARD

BOODSCHAPPENLIJSTJE
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Helaas is dit formulier te klein om ons hele 
assortiment op weer te geven. Daarom willen 
wij u graag nog wijzen op de mogelijkheid om 
onder de kolom diversen uw eigen wens kenbaar 
te maken. 

Wij doen er dan vanzelfsprekend alles aan
om uw wens te vervullen!



FONDUE EN GOURMET
………… ... p.p. GOURMETSCHOTEL STANDAARD

 biefstuk, varkenschnitzel, kipfilet, tartaartje,
 slavinkje, hamburgertje
 ca. €6,75 p. p.  ca. 300 gram p. p.

………… ... p.p. GOURMETSCHOTEL POPULAIR
 biefstuk, kipfilet, speklapje, saté stokje,
 shoarmavlees, culinair burgertje
 ca. €7,75 p. p.  ca. 300 gram p. p.

………… ... p.p. GOURMETSCHOTEL LUXE (Glutenvrij)
 varkenshaas, kogelbiefstuk, kipfilet, lamsfilet,  
 slavinkje, kalfsburgertje
 ca. €8,75 p. p.  ca. 300 gram p. p.

………… ... p.p. GOURMETSCHOTEL KIDS
 bestaand uit: hamburgertje, satéstokjes,
 slavinkje, mini cordonbleu, kipfilet
 ca. €3,95 p. p.  ca. 175 gram p. p.

………… ... p.p. CHINESE FONDUESCHOTEL
 ca. €9,75 p. p.  ca. 300 gram p. p.

………… ... p.p. STEENGRILLSCHOTEL 
                                              ca. € 6,75 p. p. ca. 300 gram p. p.

………… ... p.p. FONDUESCHOTEL
 ca. €6,75 p. p. ca. 300 gram p. p.

………… ... p.p. WILDGOURMETSCHOTEL
 Alleen op bestelling.
 ca. €10,80 p. p.  ca. 300 gram p. p. 

………… ... p.p. VIS GOURMETSCHOTEL
 zalm, kabeljauwfilet, witvis, mossels, scampi's 
 ca. €7,75 300 gram per persoon

………… ... p.p. GOURMET COMPLEET STANDAARD
 bestaand uit: biefstuk, varkenschnitzel,
 kipfilet, tartaartje, slavinkje, hamburgertje,
 huzarensalade, vers fruit, stokbrood wit
 (zelf afbakken), kruidenboter, diverse sauzen,
 satésaus, krieltjes, ui, paprika, champignons
 v.a. 4 personen:
 €14,75 per persoon

………… ... p.p. GOURMET POPULAIR COMPLEET 
 bestaand uit: biefstuk, kipfilet, speklapje,
 stokje saté, shoarmavlees, culinair burgertje,
 huzarensalade, vers fruit, stokbrood wit
 (zelf afbakken), kruidenboter, diverse sauzen,
 satésaus, krieltjes, ui, paprika, champignons
 v.a. 4 personen: 
 €16,75 per persoon

………… ... p.p. GOURMET LUXE COMPLEET (Glutenvrij)
 bestaand uit: varkenshaas, kogelbiefstuk,
 kipfilet, lamsfilet, slavinkje, kalfsburgertje,
 huzarensalade, vers fruit, stokbrood wit
 (zelf afbakken), kruidenboter, diverse sauzen,
 satésaus, krieltjes, ui, paprika, champignons
 v.a. 4 personen: 
 €18,75 per persoon

Extra bij te bestellen per bakje van ± 250 gram
.................... bakje Berner worstjes mini(Gourmet)
.................... bakje Biefstukjes (Gourmet)
.................... bakje Biefstukreepjes met ui en champignons (Gourmet)
.................... bakje Culinaire burgertjes (Gourmet)
.................... bakje Eendenborst filet (Gourmet)
.................... bakje Gem speklapjes (marinade) (Gourmet)
.................... bakje Gem speklapjes (mosterd dille) (Gourmet)
.................... bakje Haasbiefstuk (Gourmet)
.................... bakje Hamburgertjes (Gourmet)
.................... bakje Hertenbiefsuk (Gourmet)
.................... bakje Kalfsburgetjes (Gourmet)
.................... bakje Kalfsschnitzels (Gourmet)
.................... bakje Kipfilet (Gemarineerd) (Gourmet)

.................... bakje Kipfilet (ongemarineerd) (Gourmet)

.................... bakje Kipsatévlees (Gourmet)

.................... bakje Kipshoarma (Gourmet)

.................... bakje Kogelbiefstuk (Gourmet)

.................... bakje Lamsfilet (Gourmet)

.................... bakje Lamsrack (Gourmet)

.................... bakje Mini cordonbleu (Gourmet)

.................... bakje Scampi's (Gourmet)

.................... bakje Slavinkjes (Gourmet)

.................... bakje Stokjes saté (Gourmet)

.................... bakje Tartaartjes (Gourmet)

.................... bakje Varkenshaas (Gourmet)

.................... bakje Varkensschnitzels (Gepaneerd) (Gourmet)

.................... bakje Varkensschnitzels (Ongepaneerd) (Gourmet)

.................... bakje Varkensshoarma (Gourmet)

STEL ZELF UW GOURMET SAMEN

…… . waardebon Gevulde tas
…… . waardebon Gourmet
…… . waardebon Huzarensalade
…… . waardebon Kalkoen
…… . waardebon Kiprollade
…… . waardebon Vis 
…… . waardebon Wokpakket

 

BOODSCHAPPENLIJSTJE
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………



Hapjespannen

Hapjespan 1
Cowboyvlees, grillworst, satéballetjes, kipkluifjes,
Indischeballetjes, speklapjes.

120 hapjes .........................................€41,50*

Hapjespan 3
Bamiballetjes, speklapje, kip piri piri, spare ribs,
indischeballetjes, satéballetjes.

120 hapjes .........................................€41,50*

Hapjespan 5
Speklapjes, indischeballetjes, saté balletjes,kipkluifjes,
kip piri piri, bernerworstjes.

120 hapjes .........................................€41,50*

Hapjespan 7
Voor de liefhebber een echte kluifpan!! Gevuld met Spareribs en kipkluifjes

3Kg ..................................................... €41,50*

Hapjespan 9
Flakkeese balletjes, spekreepjes, kipkluifjes, cowboyvlees.

140 hapjes ........................................ €46,50*

Hapjespan 2
Bamiballetjes, kip piri piri, indische balletjes, kipkluifjes,
grillworst, satéballetjes.

120 hapjes ........................... €41,50*

Hapjespan 4
Satéballetjes, grillworst, bernerworstjes, cowboyvlees, bamiballetjes,
kip piri piri.

120 hapjes ........................... €41,50*

Hapjespan 6
Satéballetjes, speklapjes, kipkluifjes, cowboyvlees, spare ribs, kip piri piri.

120 hapjes ........................... €41,50*

Hapjespan 8
Worstballetjes, spekreepjes, kipkluifjes, cowboyvlees.

140 hapjes ........................... €46,50*

Hapjespan 10
Deze pan is gevuld met twee heerlijke soorten gehakt specialiteiten, Bami-
balletjes en balletjes in ketjapsaus.

145 hapjes ........................... €46,50*

Maaltijdpannen
Maaltijdpan 1
Deze pan is rijkelijk gevuld met nasi samen met babi pangang, balletjes in ketjapsaus 
en kipkluifjes in saus. 
Goed voor een complete maaltijd.

6-8 personen ...........................................€37,50*

Maaltijdpan 3
Deze pan is rijkelijk gevuld met nasi, kipsaté, balletjes in zoetzure saus en tjap tjoy. 
Goed voor een complete maaltijd.

6-8 personen ........................................... €43,50*

Maaltijdpan 5
Deze pan is rijkelijk gevuld met nasi en babi ketjap.
Goed voor een complete maaltijd.

6-8 personen ...........................................€36,95*

Maaltijdpan 7
Deze pan is rijkelijk gevuld met nasi en balletjes in satésaus. 
Goed voor een complete maaltijd.

6-8 personen .......................................... €36,95*

Maaltijdpan 9
Deze pan is rijkelijk gevuld met nasi en macaroni. 
Goed voor een complete maaltijd.

6-8 personen ...........................................€29,50*

Maaltijdpan 2
Deze pan is rijkelijk gevuld met bami samen met babi pangang, balletjes in ketjapsaus 
en kipkluifjes in saus. 
Goed voor een complete maaltijd.

6-8 personen ...........................................€37,50*

Maaltijdpan 4
Deze pan is rijkelijk gevuld met bami, kipsaté, balletjes in zoetzure saus en tjap tjoy. 
Goed voor een complete maaltijd.

6-8 personen ................................ €43,50*

Maaltijdpan 6
Deze pan is rijkelijk gevuld met bami en babi ketjap. 
Goed voor een complete maaltijd.

6-8 personen ...........................................€36,95*

Maaltijdpan 8
Deze pan is rijkelijk gevuld met bami  en balletjes in satésaus. 
Goed voor een complete maaltijd.

6-8 personen .................................€36,95*

Maaltijdpan 10
Deze pan is rijkelijk gevuld met bami en macaroni.
Goed voor een complete maaltijd.

6-8 personen ................................. €29,50*

Deze hapjespannen zijn rijkelijk gevuld met verschillende smakelijke hapjes

*De Partypan krijgt u in bruikleen, de borg hiervoor bedraagt €20-,
*Deze borg ontvangt u terug als de Party-pan weer ongeschonden en schoon de volgende werkdag wordt ingeleverd.



KERST SALADESCHOTELS
Kerstsalade aangevuld met:

Beenham met asperge, gevuld ei, kip piri piri, fricandeau, 

komkommer, satéballetje, tomaat, rauwkost en indische 

balletjes.                per persoon € 8,95

……x kerstsaladeschotel 1 persoons

……x kerstsaladeschotel 5 personen 

Zalmsalade aangevuld met:

Palingfilet, zalmfilet, tomaat gevuld met garnalen, losse 

garnalen, makreelfilet naturel/pepertjes en mossels

           per persoon € 12,95

……x zalmsaladeschotel 1 persoons

…… x zalmsaladeschotel 5 personen

Scharrelei salade schotel opgemaakt met eieren € 11,95

1200 gram

AANBIEDINGEN
GELDIG VAN WOENSDAG 18 DECEMBER T/M DINSDAG 24 DECEMBER

Kerst trio pakket € 5,98
Eigengemaakte ham 100 gram, rosbief 100 gram, 
fricandeau 100 gram

Kerstpaté € 2,35
100 gram

Feestsalade 100 gram € 2,49
100 gram

Superanoham 100 gram € 3,49
100 gram

Porc rack € 1,35
(Gemarineerd/ongemarineerd) 100 gram

Schot in de roos € 2,25
(Biefstuk gevuld met kruidenboter) 100 gram

Spinnewiel (beef op rol) € 1,95
(Gevuld met parmaham, kaas en bosuitjes) 100 gram

Gevulde kipfilet € 1,59
100 gram

Vers van Goeree - Overflakkee € 3,75
(Hertenpoulet) 250 gram

KERSTPAKKET
Voor relatiegeschenken groot en klein moet u bij Slagerij van Zuidland zijn

samen met u stellen wij uw perfecte kerstpakket en relatiegeschenk samen



AFHALEN
BESTELLING AANGENOMEN DOOR:  ....................................................

Voor meer info zie: 

Slagerij van Zuidland
Boomvliet 6, 3247 KG, Dirksland

0187-60 14 87 (Winkel)

06-21935455 (Verkoopwagen)

www.slagerijvanzuidland.nl

info@vanzuidland.nl

Instagram.com/slagerijvanzuidland.nl

Facebook.com/slagerijvanzuidland.nl

De verkoopwagen is gesloten van

Maandag 23 December t/m Zaterdag 4 Januari

Druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Prijswijzigingen voorbehouden

Opgegeven bestellingen zijn niet annuleerbaar.

UITERLIJK INLEVEREN
DINSDAG 18 DECEMBER

De volgende gegevens compleet invullen.

NAAM: 

ADRES: 

PC/WOONPLAATS: 

E-MAIL: 

TELEFOON: 

DINSDAG 31 DECEMBER (OUDJAARSDAG) 

ZIJN WIJ GEOPEND VAN 08.00 TOT 14.30 UUR

WOENSDAG 1 JANUARI (NIEUWJAARS-

DAG) ZIJN WIJ GESLOTEN

DONDERDAG 2 JANUARI HOPEN WIJ U 

WEER VAN DIENST TE ZIJN.

WIJ DANKEN U VOOR HET VERTROUWEN 

IN HET AFGELOPEN JAAR EN WENSEN U 

GOEDE KERSTDAGEN EN EEN 

VOORSPOEDIG 2020

OPHALEN OP
MAANDAG 23 DECEMBER DIRKSLAND

DINSDAG 24 DECEMBER DIRKSLAND

08:00 - 14:30

DINSDAG 24 DECEMBER KLAASWAAL ORANJEPLEIN

08:30 - 09:30

DINSDAG 24 DECEMBER OOLTGENSPLAAT WEESPAD

10:30 - 11:30

DINSDAG 24 DECEMBER BRUINISSE KERKPLEIN

13:00 - 14:00


