Salades & tapas
LUXE RUNDVLEESSALADE

gevulde eieren en diverse
luxe hapjes & vleeswaren.
(vanaf 4 personen), per persoon

LUXE VISSALADE

gevulde eieren, zalm, forel, makreel
en garnalen.
(vanaf 4 personen), per persoon

50 LUXE FEESTHAPJES:

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

o.a.: wrap, mini saté, monchouspiraal,
naegelholtbuideltje, schuddebuikjes.
Per schaal

culinair genieten • smaakvolle feestdagen • proef & beleef

1195
1495
3750

OPENINGSTIJDEN
Donderdag 24 december 08.00 - 15.00 uur
Vrijdag 25 december	13:00-14:00 uur
alleen op afspraak.
Zaterdag 26 december 	13:00-14:00 uur
alleen op afspraak.
Zondag 27 december 	13:00-14:00 uur
alleen op afspraak
Donderdag 31 december 08:00-15:00 uur
Zaterdag 2 januari
08:30-16:30 uur

Fijne feestdagen!
Kuenen, keurslager
Dorpsstraat 66, Tel. 0573 451 337
info@kuenen.keurslager.nl
www.kuenen.keurslager.nl

Kuenen, keurslager

Verrassend
& heerlijk

Groots genieten

HUISGEMAAKTE KERSTHAM
ITALIAANS GEBRAAD

met zontomaatjes, mozearella en
Parmaham, 100 gram

van de runderlende, met pijnboompitjes,
zongedroogde tomaatjes en
89
Parmazaanse kaas, 100 gram

2

VITELLO TONNATO

rosé gegrilde kalfsfricandeau
met zachte tonijnsaus en verse
rucola.
95
Per portie

8

KALFS RAGOUT
met kastanje
champignons.
Per portie

495

volges Oma's recept.
Per portie

BRUSSELSE
WITLOFROLLETJES
met ham en kaas.
Per portie

HARICOTS VERTS

1

75

250
250

AARDAPPELGRATIN

250

RODE KOOL

met appel & puree
Per portie

HUISGEMAAKTE
WILDPEPER

Heerlijk gestoofd wild in rode
wijn met winterpeen en ui,
afgebonden met een zoete
kruidkoek.
20
Per portie (400 gram)

9

VARKENSHAAS

in een champignonroomsaus.
Per portie 300 gram

7

95

BITTERKOEKJES
AMARETTO
AARDBEI

495

2990

VARKENSFILETROLLADE

169

met zuidvruchten, 100 gram

COTE DE BOEUF

2950

per kilo
(ook als Dry Aged verkrijgbaar)

KEMPER BIOLOGISCHE
LANDHOEN

(vanaf 1.2 kg), per 100 gram

DRY AGED RIB EYE STEAK

Desserts

Prijs per pudding

omwikkeld met
ontbijtspek.Per portie

met truffel. Per portie

u kunt kiezen uit rosbief
met of zonder vetrand.
Per kg

intense smaak en héél sappig.
100 gram

Deze desserts zijn
op én top kerstmis

Bijgerechten
STOOFPEERTJES

ROSBIEF AAN HET STUK

LAMSRACKS,

met verse rozemarijn
100 gram

895

BIJ ONS KRIJGT U ALTIJD
EEN BEREIDINGSADVIES!

119

Gourmet,
& Smulsteen
GOURMET DE LUXE

Kogelbiefstuk, varkenshaas, kipfilet,
saté, biefreepjes, kalfsschnitzel,
Duitse biefstuk.
Per persoon

995

GOURMET POPULAIR

biefstuk, varkensschnitzel, kipfilet,
shoarma, gehakt cordon bleu, saté,
hamburger
Per persoon

795

GARNITUUR COMPLEET

3

69

389

3 soorten saus, stokbrood, kruidenboter,
rundvleessalade, rauwkostsalade.
Vanaf 4 personen,
25
per persoon

4

SMULSTEEN

diverse soorten.
Vanaf
zie onze speciale folder

1495

VOOR DE GEZELLIGE UURTJES:
Tapasschotels, hapjesschotels,
het Plateau, smikkelstenen.
Vraag naar de mogelijkheden
in de winkel

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

6

169

CARPACCIOROLLADE

Voorgerechten Hoofd
RUNDERCARPACCIO
gerechten
met honingmosterd dressing,
geroosterde pijnboompitjes,
Parmazaanse kaas en verse
rucola.
90
Per portie

1390

om zelf te braden.
Per kilo

Tijdens de koude wintermaanden zoeken we graag
de warmte met elkaar op. Gezellig borrelen, dineren,
lang tafelen met goede gesprekken, een lach en
natuurlijk heerlijk eten. Ontdek onze veelzijdigheid in
heerlijke specialiteiten en laat u verrassen door de
mogelijkheden. Wij helpen en adviseren u graag!

