GOURMET /
FONDUE /
TEPPANYAKI

GOURMET,
FONDUE OF TEPPANYAKI:
ÁLTIJD EEN VERWEN-FEEST
Met een goed verzorgde gourmet, fondue of teppanyaki
maakt u van iedere gewone avond een feestje… en
wordt een feestelijke dag éxtra bijzonder. Van Roessel
stelt voor u de mooiste schalen samen, met een selectie
van luxe specialiteiten uit onze slagerij. Producten met
de Van Roessel-garantie!

TIPS VAN DE MEESTERSLAGER:
• Bent u met een groter gezelschap? Als u verschillende
schotels mixt & matcht, heeft ieder nóg meer keuze.
• Weekendje weg? Neem onze schotels gekoeld mee naar
uw vakantiebestemming!
• Fondue? Vul de fonduepan maximaal driekwart. Wilt u een
heel pure bereiding met weinig vet, kies dan in plaats van
olie voor een bouillonfondue. Maak hiervoor een smakelijke
bouillon met wat groenten zoals wortel, prei en wat peper.
• Maak uw gourmet of fondue compleet met verse salades,
stokbrood en onze huisgemaakte sauzen: allemaal
verkrijgbaar in onze winkel.

Bij Koninklijke
Beschikking
Hofleverancier

SLAGERIJVANROESSEL.NL

LUXE VLEESSPECIALITEITEN,
GEVARIEERDE SCHOTELS
per persoon
Gourmet puur
Zes pure smaken uit onze slagerij: entrecote dry-aged, haasbiefstuk, kipfilet Poulet des Landes Label Rouge, (± 300 gram)
entrecote van Duke of Berkshire, kalfsoester en lamshaasje. Voor de bakplaat of gourmet.
Bestelbaar vanaf 2 personen
(5501)

(5591)

Teppanyaki

per persoon
(± 400 gram)

€ 13,60

Gourmet extra luxe

per persoon
(± 300 gram)

€ 11,30

Een selectie van luxe vleesspecialiteiten: haasbiefstuk, entrecote van Duke of Berkshire, medaillonspiesje,
Franse biefstuk, kalfsoester pancetta, Grieks gehaktschijfje, Hugo’s hamburgertje en kipbrochette.
Voor de bakplaat of gourmet. Bestelbaar vanaf 2 personen
(5551)

De mooiste smaken uit onze slagerij: haasbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, pepersteak, katenhaas, gekruide
kipfilet, kalfsoester, lamshaasje, Hugo’s hamburgertje, saucijsje en kiphaasje piri piri

per persoon
Gourmet
(± 300 gram)
Een gevarieerde gourmet met maar liefst tien smaken uit onze slagerij: biefstuk, varkenshaas, kipfilet,
pepersteak, varkenshaas gemarineerd, gekruide kipfilet, Hugo’s hamburgertje, saucijsje, kiphaasje piri piri
en slavinkje
(5531)

€ 6,75

Kindergourmet

per persoon
(± 200 gram)

€ 3,75

Fondue

per persoon
(± 300 gram)

€ 8,50

Bouillonfondue

per persoon
(± 300 gram)

€ 8,25

Vegetarische gourmet

per persoon
(± 300 gram)

€ 7,95

(5561)

Lekker genieten voor de kids! Een populaire schotel met kipfilet, gekruide kipfilet, Hugo’s hamburgertje,
saucijsje, Thaise kipreepjes en slavinkje
(5511)

€ 14,40

Heerlijk genieten van een echte fondue: biefstuk, varkenshaas, kipfilet, kalfsfricandeau, kalkoenfilet,
slavinkjes, gehaktballetjes en kalfsgehakt
(5521)

Speciale selectie voor fondue in bouillon: biefstuk, varkenshaas, kipfilet, kalfsfricandeau, kalkoenfilet en
kalfsgehakt. Bestelbaar vanaf 2 personen
(5491)

Gevarieerde schotel zonder vlees. Voor de bakplaat of gourmet

DE LEKKERSTE SAUZEN VAN ONZE CHEF-KOK
(396)

Truffelmayonaise

bakje 150 g.

(395)

Wereldsaus

bakje 150 g.

(398)

Aioli

bakje 150 g.

(368)

Duizendeilandensaus

bakje 150 g.

(375)

Knoflooksaus

bakje 150 g.

(381)

Hamburgersaus

bakje 150 g.

(369)

Spareribsaus

bakje 150 g.

(321)

Kruidenboter

bakje 150 g.

(374)

Kerriesaus

bakje 150 g.

Bent u met een groter gezelschap of wilt u verzekerd zijn van uw favoriete schotel? Geef uw bestelling dan minimaal
1 werkdag vooraf aan ons door. Met Pasen en Kerstmis hanteren we aangepaste besteltermijnen.
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