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Aspergepaté 
Verrassend lekker en goed gevuld.

Nu bak 2kg                     € 17.85/stk

Amb. runderrookvlees 
dikbil speciaal
Ook als hapje met een stukje 
gekookt ei een aanrader.

Nu                        € 18.50/kg

Gepelde scharreleieren
Voor een lekker gevuld eitje.

Nu 60stuks                              € 7.05/emm.

Ovengebakken boerenham
Knapperig gebakken, heerlijk bij asperges.

Nu                                        € 6.95/kg

Geldig week 14 & 15
1 apr. t/m 12 apr. 2019

Ei rollade
Een heuse “Eye Catcher”.

Nu                                        € 10.95/kg

Amsterdamse ossenworst 
“Woorts”
De lekkerste! Verkrijgbaar in:

Nu 1kg                         

Nu 500gr                      

Nu 5x200gr                  

 € 8.15/stk
 € 4.05/stk
 € 8.45/pak

Kalfsfricandeau
Ook lekker als vitello tonato.

Nu                                        € 13.65/kg

”Spe aa  anbevo en
ci l a l ”

” p aa  nbevo en
S eci l aa l ”

Gesneden JB kaas 65x15gr.
Vol van smaak en gebruiksklaar.

Nu                                           € 6.95/pak

Asperge beenhamsalade
Rijkelijk gevuld.

Nu bak 1kg of tray 6x150gr   10% korting 

a”Specia l aanbevolen”

”Pa é peci i eit ”
t s al t en

”Op bestelling”
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1 apr. t/m 12 apr. 2019

Ovanuit ons “De Bourgondiër” bake-off concept bieden wij u een uitgebreid assortiment
om uw klanten echt te verrassen met onderscheidende en vers afgebakken vleeswaren.
Want wees eens eerlijk, er is niets lekkerder dan dat! 
Ons concept omvat de soorten:
* Slagers grillworst naturel en met kaas.
* Kip grillworst naturel en met kaas.
* Mexicaanse grillworst
* Italiaanse grillworst
Bovenstaand assortiment wordt 
kant & klaar gekruid afgeleverd.

Speciaal aanbevolen:
* Oma’s braadspek Zeeuws
* Oma’s braadspek Provençaals
* Oma’s braadspek met kruidenboter
* Oma’s braadspek met Piri Piri

Bereid uit zuiver natuurlijke grondstoffen
en een ambachtelijke bereiding.

Mini pain D’Antan mout

€ 23.90/dsNu doos 50x110gr                        

Bereid uit zuiver natuurlijke grondstoffen 
en een ambachtelijke bereiding.

Mini pain D’Antan naturel

€ 22.20/dsNu doos 50x110gr                       

Heerlijk als tussendoortje, maar ook bij de Paasbrunch een echte aanbeveling.
Verkrijgbaar in de soorten:.

12x180gr                                         

 12x180gr                                                  

 12x180gr                                                

 12x180gr                                                 

12x180gr                                             

 12x180gr                                                  

Traditional mince € 26.85/ds
Stewed beef € 29.65/ds
Thai chicken € 29.40/ds
Spicey lamb € 29.95/ds
Saté ajam pedis € 29.10/ds
Asperge kip € 34.60/ds

” e ker b le gen ”
L k  e g !

a
”Verras uw kl nten met Pasen een met

koverheerlij e vers afgebakken vleeswaren!”

u  
e

”Pa l’s Pie delicat ssen!”

Nu                            € 7.00/kg
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