"Het beste vlees met een goed verhaal, in onze slagerij staan kwaliteit en dierenwelzijn voorop.
U proeft de natuur op uw bord ! Onze dieren krijgen een topverzorging:
daglicht, weidegang en heerlijk mals gras met een goede smaak."

Pakket A

€ 17,75 p.p.

Pakket D

€ 21,95 p.p.

hamburger, gemarineerde kipfilet,

scampispies, biefstukspies,

saté en barbecueworst

gemarineerde kipfilet en saté

Pakket B

€ 18,75 p.p.

Pakket E

€ 25,98 p.p.

hamburger, gemarineerde

varkenshaasspies, kippendijspies,

karbonade, saté en shaslick

gemarineerde entrecôte en
lamskotelet

Pakket C

€ 21,50 p.p.

'Deluxe pakket'

€ 23,98 p.p.

pepersteak, gemarineerde kipfilet,

procureur met smokey bell marinade,

varkenshaasspies en barbecueworst

biefstukspies, gemarineerde kipfilet
en black angus burger

Alle barbecuepakketten worden
standaard geleverd met huzarensalade,
aardappelsalade, fris slaatje, vers fruit,
bijpassende sausjes en stokbrood met

'Meesterpakket' €
cote à l' os met bot,

varkenshaasspies, gemarineerde

kruidenboter. Dit pakket is ook los te
bestellen voor

€ 9,98 p.p.

26,75 p.p.

kipfilet en lamskotelet

"Als één van de 10 meesterslagers in Nederland
voel ik mij verantwoordelijk voor het ambacht.
Mijn liefde voor het vak is terug te zien en proeven
in mijn producten en probeer ik door te geven
aan mijn team en klanten.
In 2022 is een nieuwe winkel op dezelfde
plek gebouwd, het is een ontmoetingsplek
waar kwaliteit, passie en ambacht samenkomen.
Ik nodig u graag uit een kijkje te komen nemen."
Een culinaire groet,
Peter Tresonie
branche erkende meesterslager

Vleesschotels

Ons klassieke 'buffet de luxe'

€ 11,50 p.p.

Fondue

biefstuk, kipfilet, fricandeau, slavinkjes, kalkoen,
runder- en varkensballetjes

Gourmet

€ 11,50 p.p.

biefstuk, pepersteak, kipfilet, gemarineerde kipfilet,
kipschnitzel, schnitzel, varkensfilet, tartaar,

€ 13,50 p.p.

biefstuk, pepersteak, kipfilet, gemarineerde kipfilet,
kalkoenfilet, gemarineerde kalkoenfilet, varkenshaas,
gemarineerde varkenshaas, varkensfilet, gemarineerde
varkensfilet, scampi of lamscotelet

€ 13,50 p.p.

Steengrill

uit eigen zouterij, getrancheerd

Koud buffet
huisgemaakte huzarensalade
gevuld eitje
gegaarde drumstick

hamburger, cordon bleu, saté

Gourmet de luxe

Warme ham in mosterdsaus

biefstuk, pepersteak, kipfilet, gemarineerde kipfilet,
tartaar, hamburger, cordon bleu, varkensfilet,
gemarineerde varkensfilet
(stukken vlees zijn groter dan gourmet)

gevulde tomaat met garnalensalade
gebraden rosbief en fricandeau (charcuterie)
asperge/hamrolletje

Fruitschaal

schaal met vers gesneden fruit

Brood
kleine buffetbroodjes en stokbrood

Saus
cocktailsaus uit eigen keuken

€ 21,98 p.p.
Uitbreiding vis

Breid uw gourmet of steengrill uit met entrecôte

€ 2,00 p.p. extra)

(

Maak de vleesschotels compleet met
huzarensalade uit eigen keuken,

€ 4,85

saus en stokbrood (

p.p. extra)

+

€ 13,98 p.p.

Hollandse nieuwe, makreelfilet,
zalmfilet en gerookte paling

Uitbreiding warm
boeuf bourgignon

+

€ 4,50 p.p.
per gerecht

spareribs
gehakballetjes in tomatensaus
kip kerrie

-kwaliteit door eenvoudwww.slagerijtresonie.nl

drumsticks in ananas-chilisaus
saté in satésaus

