KERSTFOLDER 2021
SLAGERIJ TRESONIE PRESENTEERT
MEESTERLIJKE SPECIALITEITEN
VOOR DE FEESTDAGEN

Menusuggesties van de slager
Alle onderdelen van deze suggesties zijn te verkrijgen bij ons,
het is aan u om het een onvergetelijke maaltijd te maken.

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Entrecôte van de chef als carpaccio
Eigen rookvlees als carpaccio

Handgeknoopte rollades gemaakt van
biefstuk, rund, varken, kip of kalkoen

Onze kipragout

Een luxe rosbief
Met rozemarijn en een randje vet

Paté en croute
Verschillende wildpatés
Deluxe vissalades
Bospaddenstoelensoep

Tournedos of entrecôte
met olijfolie of Tresonies kruidenmix
Procureur met geroosterde paprika
Tomahawk pork met geroosterde knoflook

Bijgerechten

Black Angus côte à l'os of picanha

Appeltjes in veenbessensaus
Peertjes in passievruchtsaus
Stoofpeertjes

Een echte boerenkip
heel of half // naturel of gekruid

Nagerechten
Wij hebben zoals altijd Belgische dessertkoekjes
in ons assortiment,
maar denk ook eens
aan lokale ondernemers:
Taartenvanrens
Ice-Art
De Heerenhoeve

Kant-en-klare gerechten
Beenham met mosterdsaus
Varkenshaas in champignon-roomsaus
Sous-vide gegaarde sucadelapjes
met Buffalo Grand Cru-bier

Vleesschalen

Gourmetschalen € 10,95 // € 12,95 per persoon
^ Een traditionele schaal met elf verschillende soorten vlees.
^ Een luxe schaal met tien verschillende soorten vlees en een
keuze uit scampi of een lamskoteletje.

Bestel voor Kerst
vóór 20 december.
Bestel voor Oud en Nieuw
vóór 29 december.

Fondueschalen € 10,95 per persoon
Met zeven verschillende soorten vlees.
Deze vleesschalen kunnen uitgebreid worden met:
^ Eigengemaakte huzarensalade in bak verpakt;
500 gram € 5,00
1 kilo € 10,00
^ Sausjes € 2,15 per bakje
(Keuze uit cocktail-, zigeuner- en knoflooksaus)
Het Meesterpakket € 24,95 per persoon
^ Stokbrood € 1,85 per stuk

Winterbarbecue

Allergie? Laat het weten!

2022, here we come !

"2021 was ondanks de maatregelen voor mij een
onvergetelijk jaar, een meestertitel komt niet
zomaar op je pad. We hebben dit uitgebreid met
gevierd en zijn dankbaar voor de vele warme,
oprechte felicitaties. 2022 zal opnieuw een
bijzonder jaar worden. Een nieuwe winkel maakt
het plaatje compleet. Samen met mijn team, wordt
nooit gedacht in beperkingen, maar in kansen.
En dat maakt ons bedrijf zo bijzonder.
Ik hoop u ook in het nieuwe jaar weer te mogen
verwelkomen in onze 'vernieuwde' slagerij!"
Een zorgeloos 2022 gewenst. Groet, Peter

Côte à l'os met bot
Varkenshaasspies
Gemarineerde kipfilet
Barbecueworst

Het Deluxepakket € 21,95 per persoon
Biefstukspies
Procureur met Smokey Bell-marinade
Gemarineerde kipfilet
Black Angusburger

Beide pakketten zijn inclusief
huzarensalade, gekruide krieltjes,
pastasalade en fruitsalade. Ook
bijpassende sauzen en appeltjes in
veenbessen mogen niet ontbreken.
Daarnaast krijgt u stokbrood, rustiek
brood en kruidenboter.

AANGEPASTE
OPENINGSTIJDEN

Bestel voor Kerst
vóór 20 december.
Bestel voor Oud en Nieuw
vóór 29 december.

DINSDAG 21 DECEMBER VAN 8.00 TOT 18.00 UUR.
WOENSDAG 22 DECEMBER VAN 8.00 TOT 12.15 UUR.
DONDERDAG 23 TOT EN MET ZONDAG 26 DECEMBER
DAGELIJKS GEOPEND VOOR BESTELLINGEN
VAN 10.00 TOT 13.00 UUR.
MAANDAG 27 DECEMBER ALLEEN TELEFONISCH TE BEREIKEN.
DINSDAG 28 EN WOENSDAG 29 DECEMBER GEOPEND
VAN 8.00 TOT 18.00 UUR.
DONDERDAG 30 EN VRIJDAG 31 DECEMBER GEOPEND VOOR
BESTELLINGEN VAN 10.00 TOT 13.00 UUR.
VAN ZATERDAG 1 JANUARI TOT EN MET
WOENSDAG 5 JANUARI 2022 GESLOTEN.

