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BEEF WELLINGTON
Ossenhaas in een krokant korstje van bladerdeeg met o.a. parmaham, sjalotjes, knoflook en tijm.
BAVETTE MET TRUFFEL
Bevatte gevuld met shiitake paddenstoelen, lente-ui, knoflook, peper en truffelmarinade.
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GEVULDE KIPROLLADE
Kiprollade gevuld met gedroogde abrikoos en appelstukjes.

Aandachtspunten:
- Bestel tijdig om teleurstellingen te voorkomen,
uiterlijk 17 december via (bij voorkeur) de webshop of
de bestellijst. Wild uiterlijk 14 december bestellen.
- Kom in het afgesproken tijdvak en neem uw bestelnummer
mee. Deze ontvangt u in de winkel en in uw email. Zo kunnen
we uw bestelling snel pakken en zorgen voor een goede doorstroom.
- Haal waar mogelijk een gedeelte van uw boodschappen al
eerder in huis, zoals sauzen en paté. Rundvlees en varkensvlees kan worden gevacumeerd en kunt u een week bewaren
in de koelkast.
- Wanneer u uw bestelling heeft opgehaald, controleer extra of
de bestelling compleet is.

Beste klant,
Tijdens de feestdagen mag er extra
uitgepakt worden. Ook met lekker
eten! Uren in de keuken staan is
daarbij niet noodzakelijk. Wij bieden
namelijk een groot assortiment aan
heerlijke producten en gerechten om
er écht iets feestelijks van te maken.
Heeft u specifieke wensen?
Wij denken graag met u mee.

BOEUF BOURGUIGNON
Een Franse kerstklassieker, langzaam gegaard mals stoofvlees.
CARPACCIOROLLADE (RUND)
Gevulde rosbiefrollade met parmazaans kaas, pijnboompitten, basilicum, zontomaten en pesto.
KERSTBEENHAMMETJE
met honing, mosterd, tijm en knoflook.
GEVULDE RIBROAST
Varkensrack gevuld met truffeltapenade, rauwe ham, parmazaanse kaas en kastanje
campignons.
GEVULDE ENTRECOTE ROLLADE
Entrecote gevuld met Salsa di Nocci (notenmix) , gedroogde cranberry's en grove mosterd.

Traditionele rollades

Fijne feestdagen en geniet!

BEENHAMMETJE MET HONINGSAUS

Keurslager Arisse vleesch

SCHOUDERFILETROLLADE
FILETROLLADE
RUNDERSTOOFROLLADE
KIPDIJ ROLLADE

WIJ ADVISEREN 200 GRAM P.P. MINIMALE AFNAME IS 800 GRAM.
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BESTEL VIA WEBSHOP.ARISSE.KEURSLAGER.NL
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KerstmenU

BIJGERECHTEN

Een feestelijk diner in een handomdraai op tafel?
Bekijk hieronder ons kerstmenu.
Kies per persoon een smakelijk kerstdiner uit en
geniet samen!

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Rundercarpaccio

ossenhaaspuntjes

Met honingmosterd dressing,
geroosterde pijnboompitjes en
Parmezaanse kaas.

...

Vitello tonato

Rosé gegrilde kalfsfricandeau
met zachte tonijnmayonaise.

...

Huisgemaakte kipragout
Met kastanjechampignons.
Compleet met roomboter
pasteibakje.

TUSSENGERECHT

Ossenstaartsoep
tomatensoep

met pepersaus

...

Boeuf Bourguignon

Mals gegaard stoofvlees,
een echte Franse
kerstklassieker.

...

Zalmfilet

op de huid gebakken
zalmmoot met vissaus

...

Varkenshaas

met champignonsaus

...

Kiprollade

gevuld met gedroogde
abrikoos en appelstukjes

Bospaddenstoeltruffelsoep
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GA VOOR GEMAK EN BESTEL ONLINE!

Stoofpeertjes
Volgens Oma’s recept

...

Vleesspecialiteit
Onze smakelijke vleesspecialiteiten zijn een goede basis voor
een heerlijke kerstgerecht uit uw eigen keuken.

witlofrolletjes

WILD EN GEVOGELTE

Met ham en kaas

...

Haricots verts
Omwikkeld met ontbijtspek

...

Mediterraanse
Aardappelgroentengratin
met chorizo, kaas en
peterselie.

...

Gebakken krieltjes

Rundvlees

Carpaccio (zonder garnering)
Ossenhaas
Kogelbiefstuk
Entrecote
Rosbief aan een stuk
Ribeye steak
Bavette
Flat Iron
Picanha
Dry aged Cote du Boeuf
Dry aged Entrecote

Iberico steaks
Varkenshaas

rozemarijn en zeezout.

tiramisu
Apple crumble
chocolademousse met rode
vruchten

assortiment:

Kalkoen
Konijnenpoot
Eendenborstfilet
Wildstoofvlees
Hertenbiefstuk

Varkensvlees

met schil, gebakken met

DESSERT

Wilt u zeker zijn van een lekker
stuk wild? Geef uw bestelling
uiterlijk 14 december aan ons
door.

kip en lamsvlees

Hele kip naturel
Hele kip gemarineerd
Lamsrack
Lamsbout
Lamshaasje

Bestellen in de
webshop? Scan
de QR-code .

Een smakelijk
Cadeaukaart

geschenk!
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Gourmetten met de feestdagen: wij zetten deze smakelijke traditie graag
samen met u voort! Lekker lang tafelen en voor ieder wat wils. Ontdek ons
heerlijke gourmetassortiment en wij voorzien u graag van passend advies.

GoUrmet pick & mix
Met gourmet Pick & Mix kunt u zelf een gourmetschotel samen stellen. Er is
keuze uit een divers assortiment. We adviseren 6 tot 8 soorten vlees op
tafel. Wij helpen graag, als u het lastig vindt, de juiste hoeveelheid te bepalen.
Minimaal 2 personen per soort vlees.

GOURMETSCHOTELS

Gourmet puur genieten

Biefstuk, kipshoarma, varkenshaas,
baconvinkje, kipfilet en beefburger

...

Gourmet met sterren

Beefreepjes, kipfilet, varkenshaas,
kogelbiefstuk, beefburger en
kip teriyaki

...

Gourmet Arisse Vleesch

Mini black agnus burger, gamba's,
lamsrack gemarineerd, kalfsoester,
ossenhaas en scharrelkipserranoham.

...

Gourmet kidsbox

Kipfilet, grillschijf, slavink, worstje,
mini saté en een verrassing
.

...

fondue

Kipfilet, spekballetje, biefstuk,
runderballetje, varkenshaas en een
baconballetje.
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gourmet garnituurpakket

Maak uw gourmet/fondue-feest
compleet met breekbrood,
kruidenboter, satésaus, knoflooksaus,
smulsaus, gesneden groenten
(paprika, ui en champignons) en
gekruide aardappeltjes.
Pakket is voor 3-4 personen.

SALADESCHOTELS

Gourmet rundvleessalade
Gourmet aardappel-ei salade
Gourmet koolsalade

GOURMET PICK & MIX

rundvlees

Kogelbiefstuk		Biefstukreepjes
Gemarineerde biefstuk		Ossenhaas		

................................................................................................
varkensvlees

Varkenshaas ongemarineerd		Shoarma
Varkenshaas gemarineerd

................................................................................................
Kip

Kipfilet ongemarineerd		Kipshoarma
Kipflet gemarineerd		Kipschnitzel

................................................................................................
gourmetspecials

Beefburger		Mini worstjes
Kipdijspiesjes		Carpaccio misto
Baconvinkje		Kip-serranoham
Mini cordon bleu		Bavette spies
Mini black agnus burgers		Gamba's
Zalmmootjes

rundvleessalade luxe opgemaakt
vleeswaren, vers fruit en eieren

aardappel-ei luxe opgemaakt

vleeswaren, eieren, groenten en fruit

EET SMAKELIJK!

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

GoUrmet & FondUe
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hapjes en tapas

Bestellen in de
webshop? Scan
de QR-code .

Lekkere hapjes maken de Kerstborrel compleet. We hebben
diverse snacks en complete hapjesschotels.

Borrelballen, kipbonbons, speksnacks, kippeling en tirolertjes liggen in de
toonbank en hoeven niet vooraf besteld te worden.

Volgende producten graag wel vooraf bestellen:
• Pincho's
• Borrelballen in ketjap saus, piri piri saus of satésaus
• Saltufo: bolletje truffelsalami met parmazaanse kaas (gesneden)
• Tapas trio: serranoham, truffelsalami en spinata romana
• Tapas mix schaal: serranoham, hamrolletjes met roomkaas,
borrelvinken, carpacciospiesjes, olijven, gehaktballetjes en heksenkaas
met dipstokjes. Voor 4-6 personen.
• Hapjesschaal vierkant: breekbrood + smeersels (aioli, tapenade en
kruidenboter), smulsaus, borrelballen, kipbonbons, grillworst,
speksnacks, beesdtenaardjes en droge worst. Voor circa 6-8 personen.
• Hollandse borrelhapjes: Speksnacks, beesdtenaartjes, borrelballen,
beenham-salade, borrelvinken, grillworst, jonge en oude kaas,
mosterd, ossenworstje, filet american en pincho’s. Voor circa 6-8 personen.
• Tapas from the butcher: Speksnacks, olijven, zongedroogde
tomaten, saltufo, caciatore, gamba’s, borrelvinken, krabsalade,
serranoham, filet american carpaccio, pincho’s en borrelballen. Voor
circa 6-8 personen.

• Partypan: borrelballen, grillworst, speksnacks, mini saté en tv sticks.
Kleine pan 8-10 personen en een grote pan 13-15 personen.

OPENINGSTIJDEN
24 dec. open van 07:30-16:00 uur
Eerste en Tweede Kerstdag gesloten
31 januari open van 08:00-16:00 uur
Maandag 2 januari gesloten

FIJNE FEESTDAGEN!

Arisse Vleesch, keurslager
Dorpsplein 7, Beesd
Tel. 0345 681293
info@arisse.keurslager.nl
webshop.arisse.keurslager.nl

