R BOORDEVOL MENU TIPS R UITGEBREID GOURMETTEN R WILD & GEVOGELTE R HEERLIJKE ROLLADES R

Van Hest, keurslager

Beste klant,
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!

INHOUD

4 Gangen keuze menu 2019

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.
Wij wensen u sprankelende
feestdagen toe!
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Feestelijke groet,
Keurslager
van Hest
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Gourmet- en fondueschotels
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Vleeswaren, salades en patés
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Gewijzigde openingstijden
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Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.
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ONTSPANNEN

DE FEESTDAGEN IN

4 GANGEN KEUZE MENU 2019

Voorgerechten
• Oosters kippasteitje
• Serranoham met zwarte truffeldressing
• Carpaccio van het huis met pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas en honing-mosterddressing
• Gerookte kipfilet met spekjes en frambozendressing
• Mozzarellataartje met basilicum (vegetarisch)
• Gamba's in looksaus
Tussengerechten
• Pompoensoep met grote garnalen
• Miso groentesoep met rundvlees en lente uitjes
• Paddenstoelensoep (vegetarisch)

Hoofdgerechten
• Tournedos met sherrysaus (supplement 4.95)
• Varkenshaas met Café de Parissaus
• Stoofpootje van varkenswangetjes
• Hertenbiefstuk met rode portsaus
• Kiprollade met honingsaus
• Canneloni met spinazie, ricotta en pompoen
(vegetarisch)

Bijgerechten
• Aardappel mousseline
• Aardappelgratin
• Peertjes in partjes
• Gegratineerde witlof
• Sperzieboontjes met geroosterde tomaat
Nagerechten
• Crème brûlée
• Italiaanse Liefde
• Oma's appeltaart bavarois
• Tiramisu met advocaat en kaneelsuiker
• Stracciatellamousse met kletskop

Per persoon
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KERSTROLLADES

Onze rollades vallen altijd in de
smaak!
		
• Filetrollade - van het Zeeuwse
scharrelvarken
• Filetrollade - van het Zeeuwse
scharrelvarken, met spinazie, brie
en parmaham
• Kalfsrollade met kruidenkaas en
verse kruiden
• Lamsboutrollade met knoflook
peper		
• Runderrollade - neutraal gekruid
• Italiaanse runderrollade,
kruiden, zontomaat,
Parmezaanse kaas en
pijnboompitjes
• Kalkoenrollade met abrikoos en
appel		
• Kalkoenrollade neutraal gekruid

Rundvlees - van zorgboerderij
van het Zandeind,
Fam. Huijbregts
• Runderhaas/ tournedos
• Kogelbiefstuk
• Rosbief
• Rollades
• Bavette
• Entrecote
• Côte de boeuf
• Ossenhaaspuntjes
• Ossenstaart
Kalfsvlees - van zorgboerderij
van het Zandeind,
Fam. Huijbregts
• Kalfshaas
• Kalfsoesters
• Kalfsmedaillons
• Kalfsentrecote
• Kalfsgeschnetzeltes
• Kalfsschenkel
• Kalfspoulet
• Ovenschaaltjes
Varkensvlees - van het
Zeeuwse scharrelvarken
• Diverse rollades
• Varkensfilet
• Fricandeau
• Varkenshaas
• Varkenshaas tournedos
• Braadsleetjes
• Procureur voor Pulled Porc
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Wild, kip en gevogelte - van
onze huispoelier Van Berkel
te Loon op Zand
• Hertenbiefstuk
• Hertenrugfilet
• Parelhoenfilet
• Hazenrug
• Wilde eendfilet
• Tamme eendfilet
• Tam konijnenbouten
• Gerookte eendfilet
• Gerookte kipfilet
• Fazantenfilet
• Wildzwijnfilet
• Hazenachterbout
• Kipfilet
• Kiprollade
• Kalkoenfilet
• Kalkoenrollade
• Hele baby kalkoen
• Gevulde kalkoen met zoete of
hartige vulling (ca. 3 kg p st.)

GREEP UIT ONZE
KANT EN KLARE GERECHTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hazenpeper 		
Gratin			
Boeuf Bourguignon
Hertengoulash		
Aardappelpuree
Kip- en kalfsragout
Wildragout
Aardappelpartjes
Stoofpeertjes

•
•
•
•

Gebraden konijnbouten
Varkenshaas marsalasaus
Gebraden rollades
Gebraden
fazantenpootjes
• Varkenshaas
champignonroomsaus
• Vispannetje

KOUDE SCHOTEL

• Huzarenschotel vlees 			
p.p. 13.50
	Huzarensalade opgemaakt op schaal met o.a.
diverse luxe vleeswaren, gevuld ei, meloen en
asperges
• Huzarenschotel vlees/ vis 		
p.p. 18.90
	Huzarensalade opgemaakt op schaal met o.a. diverse
luxe vleeswaren, gevuld ei, gerookte en gepocheerde
zalm, paling, makreel en forelfilet, Hollandse
garnalen, Noorse garnalen en paté

AUBONNEN
KERSTPAKKETTEN & CADE
Vooraf te bestellen

legio
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met u mee!
Wij denken graag

BORREL/KAASPLANKEN
EN HAPJESPAN

• Anti pastiplank 5-8 personen 	
42.50
(excl. 10.00 statiegeld)
	
De mooiste hammen, worstsoorten, etc. uit het
mediterrane zuiden
• Kaasplank 5-8 personen 	
42.50
(excl. 10.00 statiegeld)
Een ruime sortering Hollandse en buitenlandse kazen
• Hapjesplank 5-8 personen 	
42.50
(excl. 10.00 statiegeld)
	
Bourgondisch opgemaakt met een sortering van
kazen en antipasti
• Hapjesplank 9-12 personen	
59.50
(excl. 20.00 statiegeld) 		
	
Bourgondisch opgemaakt met een sortering van
kazen en antipasti
• Hapjespan (80 warme hapjes)		
43.50
(excl. 20.00 statiegeld)
	
Heerlijke warme hapjes in een tapaspan. Tevens te
gebruiken als aanvulling op uw maaltijd voor grotere
gezelschappen. Gevuld met: spareribs, minisaté,
kipvleugeltjes, medaillons, partyballetjes,
kipfiletstukjes, kippendijtjes op stok, kalkoenhaasjes

DESSERTS VAN HET HUIS

•
•
•
•

Italiaanse liefde		
Oma's appeltaart bavarois			
Tiramisu met advocaat en kaneelsuiker
Stracciatellamousse met kletskop
Per persoon 1.90
of schaal van 6 personen 11.25

R GEZELLIGE ÉN SMAKELIJKE FEESTDAGEN BEGINNEN BIJ DE KEURSLAGER R
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GOURMET - EN
FONDUESCHOTELS
Gourmetschotel van Hest
Ca. 300 gram per persoon
• Kogelbiefstukje		
• Varkenslapje
• Gekruid varkenslapje		
• Kipfiletlapje
• Kipfilet pampa			
• Hamburger
• Runderburger			
• Satéstokje
• Ontbijtspek			
• Kwarteleitje
• Kruidenbotertoefje
Per persoon

820

Gourmetschotel de luxe
Ca. 300 gram per persoon
• Kogelbiefstukje		
• Varkenslapje
• Gem. Lamskarbonade		
• Kipfiletlapje
• Kipfilet pampa			
• Hertenbiefstukje
• Runderburger			
• Satéstokje
• Ontbijtspek			
• Kwarteleitje
• Kruidenbotertoefje
Per persoon

1020
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Kindergourmetschotel
Ca. 200 gram blokjes per persoon
• 2 Hamburgertjes		
• 1 Satéstokje
• Varkenslapje			
• Kipfiletlapje
• Kwarteleitje			
• Ontbijtspek
Per persoon

410

Wildgourmetschotel
Ca. 300 gram per persoon
• Fazantfilet			
• Haasfilet
• Hertenbiefstuk			
• Tamme eendfilet
• Parelhoenfilet			
• Wildzwijnfilet
Per persoon

820

Gourmet nieuwe stijl 			
Ca. 300gr per persoon
• Wagyu biefstuk
• Solo mio kogelbiefstuk
• Gem. lamskarbonade
• Lamshaasje
• Duroc medaillon
• Kalfsoester
• Hertenbiefstuk
• Tamme eendfilet
• Varkenshaas tournedos
• Ontbijtspek
• Kwarteleitje
• Kruidenboter toefje
Per persoon

1430

14

95

Fondueschotel
Ca. 300 gram blokjes per persoon
• Kogelbiefstuk		
• Varkensvlees
• Kipfilet		
• Gehaktballetjes
• Slavinkjes
Per persoon

Bouillonfondueschotel
Ca. 275 gram lapjes per persoon
• Kalkoenfilet			
• Varkensvlees
• Kogelbiefstuk			
• Kalfsfricandeau
• Kalfsballetjes
Per persoon

820

Gourmet Compleet
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Spitskoolsalade
• Roerbakgroenten
• Kool rozijnensalade
• Knoflooksaus
• Cocktailsaus
• Chilisaus
• Kruidenboter
• Breekbrood
Per persoon

695

VLEESWAREN, SALADES EN
PATÉS UIT EIGEN KEUKEN

Wij zijn trots op onze ruime sortering verse vleeswaren,
salades en patés uit eigen keuken. U heeft de keuze uit een
hoogwaardig en gevarieerd assortiment dat met grote zorg
door ons is samengesteld. Over vers gesproken: alle salades
worden dagvers gemaakt en zelfs de mayonaise komt uit
eigen keuken.

KAZEN EN
DELICATESSEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT:

Rookvlees		
Brugse ham		
Filet americain		
Roompaté
Gebraden rosbief
San Danielham
Filet du Chef
Boerenpaté
Gebraden fricandeau
Brugse ham
Filet carpaccio
Wildpaté
Boeren rauwe ham
Ardennerham

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smossalade
Cranberry paté
Gekookte ham		
Trevelezham
Krabsalade
Pikante paté
Beenham
Belottaham
Ei-bieslooksalade
Lekkernij
Gebraden kipfilet
Gandaham rozemarijn
Rundertapenade
Likkepot

Van harde en zachte kaassoorten tot vele buitenlandse
varianten, onze kaasafdeling biedt plaats aan ca. 200
verschillende kaassoorten. Deze komen uit alle hoeken van
Europa. Voor de feestdagen verzorgen wij tevens
gevarieerde kaas/tapasplanken. Kaas/borrelplanken zijn te
bestellen in diverse formaten die aansluiten bij de grootte
van uw gezelschap. Krijgt u ook zo’n trek als u voor de
toonbank met delicatessen staat? Brigitte, Peggy en
Claudette adviseren u graag.
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GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
MET DE FEESTDAGEN

EXTRA SCHERP GEPRIJSD
Reclame week 48 en 49
Sinterklaas gourmet- en/ of
fondueschotel 

4e GRATIS

Reclame week 50
Kalfsoesters van ’t Zandeind 

4e GRATIS

Reclame week 51
Hertenbiefstuk 	

4e GRATIS

Reclame week 52
Kogelbiefstuk van ’t Zandeind 

4e GRATIS

Zondag

22 december

gesloten

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

23 december
24 december
1e kerstdag
2e kerstdag
27 december
28 december
29 december

08.00 - 18.00 uur
07.00 - 16.00 uur
gesloten
gesloten
08.00 - 18.00 uur
08.00 - 16.00 uur
gesloten

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

30 december
10.00 - 18.00 uur
31 december
07.00 - 16.00 uur
1 januari
gesloten
2 januari
gesloten
3 januari zijn wij weer normaal geopend.

Op 1e en 2e kerstda
g kunnen koude
schotels, planken en
complete menu’s
worden afgehaald tu
ssen 10.00 en 10.30 uu
r.
Let op! Deze moeten
wel van te voren
worden afgerekend

R VERSTAND VAN LEKKER VLEES R KWALITEIT VOOROP R SERVICE OP MAAT R

Van Hest, keurslager
Tilburgseweg 81, Goirle
Tel. 013-5341389
info@vanhest.keurslager.nl
www.vanhest.keurslager.nl

