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”Pa é peci i eit ”
t s al t en

Beaujolaispaté
Het is er weer tijd voor!
Vraag ook eens naar ons 
“de Bourgondiër” specialiteiten “paté van de 
maand” concept bij uw verkoopadviseur.

Nu 2kg                        € 19.45/stk

Vitello Tonatosalade 
Een aanrader voor uw saladeassortiment
Nu bak 1kg of 6x150gr

10% korting

”Spe le a nbieding ”
cia  a

!

a b
”Specia l aan evolen”

”Uit ons traiteur assortiment”

Spekkoek
Heerlijke spekkoeken in de smaken,
traditioneel, pandan en rum.

Nu 570gr                                        € 6.95/stk

Slagers balkenbrij
Heerlijk met stroop of suiker!

Nu                                                  € 5.65/kg
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Heerlijk zacht van smaak!

Nu 2.15kg                            € 10.60/stk

Filet américain
Bereid uit enkel dagvers rundvlees
en een delicatesse filetsaus.

Nu bak 1kg              € 8.55/stk

Oma’s braadspek Bake-off
Om een heerlijke geurbeleving te creëren.
Te verkrijgen als: Piri Piri, Zeeuws, provençaals
en kruidenboter.

Nu                                         € 7.05/kg

Ambachtelijk kiprollade
Met de smaak zoals een kiprollade dient te smaken!

Nu naturel op Piri Piri         € 10.95/kg

”Spe aa  anbevo en
ci l a l ”

Roomkaas met bieslook
Zacht romig, heerlijk met zalm of rauwe ham!

Nu                                                 € 8.45/kg

”Speci liteit van de m a !”
a

a nd

O  e n ”
” p best lli g



” ma Mia wa  e k r ”

Ma
t l k e !

Italiaanse cacciatori
Een smaakvol assortiment van de beste kwaliteit

Speciaal aanbevolen noviteiten:

Overige assortiment:

Uitermate geschikt voor u als specialist van “lekker thuis uit eten”.
Dit gehele concept van mini spiesjes van ±30gram wordt hand gestoken
op gunshaped stokjes en bereid van dagvers grondstoffen en per soort
met een uniek samengestelde marinade.

* Mini struisvogel spiesjes
* Mini eendenfilet spiesjes
* Mini wild spiesjes
* Mini wildburger

* Mini kip saté
* Mini kip op stok pikant
* Mini kip op stok pesto
* Mini kip shaslick
* Mini kip Hawaii spiesje
* Mini kipburger
* Mini kipslavinkjes
* Mini varkenshaas saté
* Mini runderbiefstuk spesjes
* Mini garnalenspiesjes

Bovenstaand assortiment wordt dagvers geleverd in 50x±30gram verpakking.
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”Broodje v n de m and!” a a

Rozijnenbollen
Bereid uit natuurlijke ingrediënten en de beste kwaliteit Turkse rozijnen.
Onbetwist de lekkerste bakkers rozijnenbol van Nederland.

Nu doos 40x60gr                                               

                                                                                 

                                                                   

 

€ 10.35/ds

O  n
” p bestelli g”

Levonetto Milano
Fijne structuur met robijn
rode kleur en delicaat aroma

Levonetto Tartufo
Licht grove structuur
met truffel

Levonetto Ungherese
Fijne structuur met milde 
paprika en licht gerookt

Levonetto Brescia
Fijne structuur met 
gebroken zwarte peperkorrels

Levonetto Rustico
Licht grove structuur met
toevoeging van een vleugje wijn
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