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”Pa é peci i eit ”
t s al t en

Lamspaté met rozemarijn
Exclusief voor ons bereid!
Middelgrof en vol van smaak.
Vraag ook eens naar ons 
“de Bourgondiër” specialiteiten “paté van de 
maand” concept bij uw verkoopadviseur.

Nu 2kg                        € 18.25/stk

Javaanse kipsatésalade 
Een aanrader voor uw saladeassortiment
Nu bak 1kg of 6x150gr

10% korting

S e
bie ”

” p ciale aan ding!

”Speciaal aanbevolen”

”Uit ons traiteur assortiment”

Kerrie amandelsaus
Lekker met lamsvlees of kip!

Nu emmer 3kg                               € 20.45/stk

Filet américain Piri Piri 
Vol van smaak!

Nu bak 1kg                                        € 9.10/stk

Geldig week 10 & 11
5 mrt t/m 16 mrt 2018Gekookte lamsham

Heerlijk gekruid met rozemarijn en tijm!

Nu                                        € 15.75/kg

Gebraden ei-rollade
Een echte “eye-catcher” in uw vitrine!

Nu                                                 €  11.35/kg
Gebr. kipfilet zontomaat
Heerlijk van smaak!

Nu                                         € 9.95/kg

Notencervelaat
Vol van smaak!

Nu                                       € 10.30/kg

aa  nbevo en
”Speci l aa l ””Speciaal aanbevolen”

Mexicaanse en Italiaanse 
grillworst Bake-Off
Een prachtige aanvulling op uw 
grillworst concept!

Nu                             € 6.80/kg

O  n
” p bestelli g”



Speci al a n vo e !”

”
a a be l n

Gevulde kippendijen met roomkaas
Met de lekkerste roomkaas en omwikkeld 
met droog gezouten mager rookspek!

Doosje 15x±120gr                                                        € 7.30/kg

 € 3.65/kg

Utrechtse slager leverworst zonder spek
Met de volle natuurzuivere smaak zoals leverworst moet smaken.
Traditioneel bereid uit speciaal geselecteerd varkensvlees, waarbij
de levers ouderwets worden ontdaan van de galgangen. Op smaak
gebracht met delicatesse kruidenmelange en een minimaal 
suikerpercentage. Vraag uw verkoopadviseur gerust om een gratis 
proefmonster.

Verkrijgbaar in de varianten:
Recht 1kg.
Ring 1kg.
Recht 500gr.
Recht 250gr.

Nu ter introductie slechts                                                     
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e”Specialit it van de maand!”

Paul’s Pie
Een uniek traditioneel concept van Nieuw Zeelandse lekkernijen
die rijkelijk zijn gevuld met diverse vlees of kip variaties. Ideaal
te gebruiken als tussendoortje of onderdeel bij een maaltijd.
Verkrijgbaar in de volgende soorten:
* Traditionel Mince. Met mager rundergehakt en heerlijk gekruide saus.
* Thai Chicken. Met stukjes kip, groene kerrie, kokosroom ananas en paprika.
* Stewed Beef. Met draadjes rundvlees en een krachtige saus.
* Ajam Pedis. Met mals kipfilet en pinda satésaus.
* Asperge met kip. Met delicatesse goudgele asperges en malse kipstukjes.
* Spicey Lamb. Met lamsgehakt die op Oosterse wijze wordt gekruid.
* South Pacific Ratatouille. Met o.a. pompoen, pastinaak en groente saus.

Doos 12x180gr nu met                                                
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