SINTERKLAAS
Bestellijst 2022

Beste klant,
Om ook dit jaar de Sinterklaas inkopen
zo goed mogelijk te laten verlopen,
werken we met een bestellijst. Zodat
wij alvast het e.e.a. voor u kunnen
klaar zetten.
Uiteraard kunt u de overige producten
zoals gewoonlijk in de winkel kopen.
Bij vragen helpen wij graag!
Team Arisse Vleesch

Hapjes
prijs
Pincho’s 8 stokjes

€ 4,95

Borrelballen in ketjap ±12 stuks

€ 5,50

Borrelballen in piri piri ±12 stuks

€ 5,50

Saltufo, bolletje truffelsalami met
parmazaanse kaas (gesneden)

Tapas trio
Serranoham, truffelsalami en spinata
romana.

Tapas mix schaal (voor 4-6 pers.)
Serranoham, hamrolletjes met roomkaas, borrelvinken, carpacciospiesjes,
olijven, gehaktballetjes en heksenhaas

€ 4,75

€ 8,95

plank of ± 15 pers. met plank, borg € 20)

Speksnacks, beesdtenaartje,
borrelballen, beenhamsalade,
borrelvinken, grillworst, jonge en oude
kaas, mosterd, ossenworstje, filet
american en pincho’s.

Tapas plank (6-8 pers. zonder plank of
± 15 pers. met plank, borg € 20)

Speksnacks, olijven, zongedroogde
tomaten, saltufo, caciatore, gamba’s,
borrelvinken, krabsalade, serranoham,
filet american carpaccio, pincho’s en
borrelballen.

Hapjesschaal vierkant (6-8 personen)
Breekbrood + smeersels (aioli, tapenade
en kruidenboter), smulsaus, borrelballen,
kipbonbons, grillworst, speksnacks, beesdtenaardje en droge worst.
Partypan
Pincho’s, borrelballen naturel, borrelballen
piripiri, speksnacks, grillworst en gegrilde
kipkluifjes.
Kleine partypan is voor 8-10 personen
Grote partypan is voor 13-15 personen
Borg voor de pan is € 25

€ 34,50

klein
€ 39,50
groot
€ 65,00

Lekkere snack
prijs

€ 31,50

met dipstokjes.

Hollandse plank (6-8 pers. zonder

aantal

€ 31,50

(6-8 pers.)

Saucijzenbroodjes 9 mini’s

€ 5,50

Saucijzenstaaf

€ 7,75

Saucijzenletter

€ 12,75

aantal

€ 54,50
(15 pers.)

€ 34,50

(6-8 pers.)

€ 57,00
(15 pers.)

Bestellen in de
webshop? Scan
de QR-code .

Gourmetschotels

Salade schotels

Te bestellen vanaf 2 personen m.u.v. kids gourmet box.

Gourmetschotel

prijs p.p.

Gourmet puur genieten
• Biefstuk
• Kipshoarma
• Varkenshaas
• Baconvinkje
• Kipfilet
• Beefburger

€ 8,50

Gourmet met sterren
• Beefreepjes
• Kipfilet
• Varkenshaas
• Kogelbiefstuk
• Beefburger
• Kip teriyaki

€ 9,95

Gourmet Arisse Vleesch
• Mini black angus burger
• Lamsrack gemarineerd
• Gamba’s
• Kalfsoester
• Ossenhaas
• Scharrelkip-serranoham

€13,90

Kids gourmet box
• Kipfilet
• Grillschijf
• Slavink
• Worstje
• Mini saté
• Verrassing

€ 5,00

Gourmet garnituurpakket
met breekbrood, kruidenboter,
satésaus, knoflooksaus,
smulsaus, paprika, gekruide
aardappeltjes, ui, champignons.
Pakket is voor 3-4 personen.

€ 19,95

prijs

aantal

Gourmetsalade aardappel-ei

€ 7,50
per 500 gr

...........x 500 gram

Gourmetsalade rundvlees

€ 7,50
per 500 gr

...........x 500 gram

Gourmetsalade koolsalade

€ 7,00
per 500 gr

...........x 500 gram

250 gram
p.p.
a € 7,95

........... personen
(min. 4 pers.)

250 gram
p.p.
a € 7,95

........... personen
(min. 4 pers.)

aantal personen

Rundvleessalade luxe
met cherrytomaten, ei, verse
vleeswaren en augurkblokjes.

Aardappel-ei salade luxe met
kipfilet, ardennerham, fruit, ei
en zilveruitjes.

Uw gegevens:

Graag de lijst voor 1 december inleveren.

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Bestelling ophalen op:

O 2 dec. O 3 dec. ochtend / middag

(doorhalen wat n.v.t. is)

Aangenomen door (invullen door medewerker):

Arisse Vleesch, keurslager
Dorpsplein 7, 4153 AG Beesd 		
info@arisse.keurslager.nl
Tel. 0345-681293			www.arisse.keurslager.nl

Bestellen in de
webshop? Scan
de QR-code !

