
 
 

Kerst en Nieuwjaars folder  
 

 per 500 gr. 
…… stuks Varkenshaas €   9,75 
…… stuks Kophaas €   8,25 
…… stuks Kophaas gemarineerd €   8,25 
…… gram Varkensfilet €   9,20 
…… stuks Gevuld varkenshaasje met 

truffelgehakt  
€ 10,75 

…… …… …………………………   
 

 
per 500 gr. 

…… stuks Kogelbiefstuk € 13,80 
…… stuks Lendenbiefstuk € 14,75 
…… stuks Tournedos € 27,25 
…… gram Rosbief € 11,60  
…… gram  Hoogrib / soepvlees €   7,45 
…… stuks Mergpijpje €   0,99 
…… bakjes Soepballetjes €   6,55 
…… stuks Provençaalse Steak € 11,60 
…… gram Runderpoulet €   7,25 
…… stuks Entrecôte  € 12,70 
…… stuks Rundertong €    6,10 
 
 
 
           per 500 gr 
…… stuks Schnitzel (on)gepaneerd €  11,25 
…… stuks Livar rib-eye  €  14,25 
…… gram Livar filet €    11,20 
…… stuks Livar varkenshaas €  16,50 
…… stuks Livar kophaas €  12,25  
…… stuks Feesthammetje/Franse 

beenham 
€  14,25 

 
 
 

per 500 gr. 
…… stuks Kalfstournedos € 27,25 
…… stuks Kalfsoester € 20,25 
…… stuks Kalfsentrecôte € 19,75 
…… gram Kalfsschnitzel € 18,70 
……  stuks Kalfs Provençaalse steak € 18,50 
… … stuks   Kalfstong    € 11,25 

                              
 

per 500 gr. 

 
Heeft u nog speciale wensen laat het ons dan 
weten. 
Van 24 t/m 31 december ontvangt u dubbele 
Qualietpunten!!!  
Nu ook eigengemaakte ijstaarten van IJs & Ko te 
bestellen!! 
 
 

     per 500 gr. 

 
 

 
Wij zijn ook uw adres voor het bezorgen van 
warme/koude maaltijden. Wij werken altijd met 
verse producten. Wenst u meer informatie neem 
dan contact met ons op. 
 
 
 
 

…… stuks Konijnenbout  dagprijs  
…… stuks  Maiskip €   4,45 
…… stuks Kipfilet €   5,95 
…… stuks Kippendijfilet €   5,00 
…… stuks  Vrije uitloop kip €   6,00 
…… stuks  Vrije uitl. kipfilet € 12,25 

…… gram Kalkoenhaas €   7,05 
…… gram Gemarineerde 

kalkoenhaas 
€   7,05 

…… stuks Eendenborstfilet  dagprijs 
…… gram Reerugfilet   dagprijs 
…… gram Herterugfilet  dagprijs 
…… gram Lamsfilet  dagprijs 
…… …… …………………………   

…… stuks Zalm á 175 gram  dagprijs 
…… stuks  Kabeljauw  dagprijs 
…… gram Gerookte zalm  dagprijs 
…… gram Gerookte paling  dagprijs 
…… gram Gerookte forel € 12,70 



 
 

 
 
 

   per 100 gr. 

 
 

per 100 gr. 
…… pers. Oosterse bouillon met 

paksoi en kwarteleitje  
€   0,80 

…… pers. Pompoensoep  €   0,80 
…… pers. Italiaanse tomatensoep  €   0,80 
…… gram Kippenragout ook zonder 

champignons 
€   1,57 

…… stuks Kerstboompasteibakje €   0,85 
 
 

per 500 gr. 
…… stuks Zalm in Hollandaisesaus €    15,80 
…… stuks Zeetongrolletjes in 

rivierkreeftensaus 
€ 15,80 

…… stuks Gekonfijte eendenbout met 
sinaasappelsaus  per stuk 

€ 
 

9,50                      

…… gram Rosbief in sjalottenjus € 12,05 
…… gram Pintelierstoofpotje €  8,75 
…… gram Varkenshaas in 

champignonroomsaus 
 
€ 

 
11,00 

…… gram Varkenshaas in 
veenbessensaus 

 
€ 

 
11,00 

…… gram LIVAR beenham met 
bospaddenstoelensaus 

 
€ 

 
10,00 

…… gram Goulash ook glutenvrij €   7,90 
…… gram Wild Goulash €   9,20 
…… gram Zuurvlees      ook glutenvrij €   7,50 
…… gram Kip pilaf €   7,55 
…… gram Kalkoenhaas in 

champignonroomsaus 
 
€ 

 
  8,50 

…… stuks Konijn in het zuur per stuk €   8,50 
…… gram Konijnen stoofpotje € 13,50 
…… gram Kip in het zuur €   7,60 
…… gram Tête de veaux €   9,75 
…… gram Kalfslende met truffelsaus € 13,50 
 

 
 
 
 
 

     per 100 gr. 

   
 
 
                              (250 gram)               per 100 gr. 
…… bakjes Champignonroomsaus €   1,44 
…… bakjes Rode wijnsaus €   1,44 
…… bakjes Pepersaus €   1,44 
…… bakjes Sjalottenjus  €   1,44 
…… bakjes Bearnaisesaus €   1,44 
…… bakjes Veenbessensaus €   1,44 
…… bakjes Truffelsaus  €   1,95 
…… bakjes Saffraansaus  €   1,95 
…… potje Nieuw kalfsfond  €   3,75 
 
 

per pers. 
…… pers. Tiramisu €   3,95 
…… pers. Chocolademousse €   3,50 
…… pers. Miserable van onze chef-kok €   3,50 
 
 
 

…… pers. Rundercarpaccio met 
dressing en garnituur 

 
€ 

 
  5,45 

…… pers. Vitello tonato €   5,70 
…… pers. Gerookte visbonbon met 

koriandercrème 
€   4,95 

…… pers. Salade met kip en 
langoustines 
 

€   3,50 

…… gram Koude schotel €  1,30 
…… gram Aardappelsalade €  1,25 
…… gram Rode koolsalade €  1,65 
…… gram Komkommersalade  €  1,65 
…… gram Farmersalade €  1,99 
…… gram Zalmsalade  dagprijs 
…… gram Gerookte vissalade   dagprijs 
…… gram Forel champagnesalade €   2,99 
…… gram Kipfruitsalade €   1,90 
…… gram Eigengemaakte 

heksenkaas 
€   2,19 

…… gram Gebakken gekruide 
krielaardappeltjes 

€ 
 

  0,85 

…… gram Toscaanse 
aardappelgratin 

€   1,25 

…… gram Truffelaardappelgratin  €   1,35 
…… gram Aardappel puree €   0,98 
…… stuks Aardappelbolletjes 

met amandelschaafsel 
€   0,98 

…… stuks Stoofpeertjes   per stuk €   0,85 
…… stuks Stoofpeertjes met 

passievrucht 
€   2,69 



 
 

 
 

Vraag onze medewerkers naar onze folder. 
 
 

per stuk 
…… stuks Ragoutrol €   2,75 
…… stuks  Saucijzenbroodje €   2,05 
…… stuks Worstenbroodje €   1,85 
…… stuks Kaasbroodje €   1,99 
…… stuks Gevulde baguette €   3,75 
…… stuks Cervelaatje €   4,50 
…… stuks Liverano (LIVAR) €   5,95 
…… stuks Peperworstje €   2,45 

per 100 gr. 
…… stuks Quiche lorraine / Italiaanse 

Quiche  
€   2,25 

…… gram Zongedroogde tomaten €   2,73 
…… stuks Peppadew €   2,80 
…… gram Filet American €   1,72 
…… gram Olijven €   1,99 
…… stuks Party gehaktballetjes/ 

rebelskes 
€   1,70 

… …   stuks Bali kip satés €   3,10 
…… stuks  Gehaktbal €   1,55 
…… stuks Grillworst/grillworst met 

paprika 
€   1,43 

…… stuks  Knakworst €   1,50 
…… stuks Hamworstje  €   1,43 
…… stuks Metworstje €   2,20 
      
 
Naast ons vast assortiment patés hebben wij ook: 

             per 100 gr. 
…… gram Reepaté  dagprijs 
…… gram Wildzwijn paté  dagprijs 
…… gram Paté reserva negra   dagprijs 
…… gram Kerstpaté met sinaasappel 

en Grand Marnier 
  

dagprijs 
…… gram Paté met eend,cava en 

truffel 
  

dagprijs 
… gram LIVAR veenbessenpaté            €   2,55 
… gram LIVAR uienconfijtpaté  €    2,55 
 
 

per 100 gr. 
…… gram Gegrilde LIVAR ham €  3,25 
…… gram LIVAR Achterham €  3,20 
…… gram LIVAR beenham/feestham €  2,85 

…… gram LIVAR hampunt l €  3,00 
…… gram LIVAR boerenham €  3,40 
…… gram LIVAR Prosciutto di 

monestero ( uit Parma) 
€  4,45 

…… gram Seranoham €  3,75 
…… gram Rookvlees €  2,90 
…… gram Rookvlees zoutarm €  3,30 
…… gram Gebakken rosbief  €  2,99 
…… gram Gebakken fricandeau €  2,70 
…… gram (Dubbel) gebakken pastei €  1,82 
…… gram Dubbel gebakken gehakt €  1,80 
…… gram Dub. Geb. gehakt met uitjes €  1,80 
…… gram Dub. Geb. gehakt van 

het huis 
€  1,90 

…… gram Italiaans gehakt met 
pijnboompitten en olijven 

€  2,10 

…… gram Varkenshaas peppadew €  3,55 
……   gram  Gebraden kip van het spit      €  2,85 
…… gram Gerookte kipfilet €  2,85 
…… gram Panchetta €  3,00 
…… gram  Wijn cervelaat €  2,30 
…… gram Cervelaat klein €  2,10 
…… gram Bloemetjes cervelaat €  3,25 
…… gram Boterhamworst €  1,80 
…… gram Kerst boterhamworst €  2,35 
…… gram Herfst hamworst met noten €  2,35 
…… gram Gegrild Livar spek €  2,29 
…… gram Kalfsleverworst €  1,85 
…… gram Kalfsrosbief  €  3,65 
…… gram …………………………   
 
 

…… gram ………………………… 
…… gram ………………………… 
…… gram ………………………… 
…… gram ………………………… 

…… gram …………………………   
…… gram ………………………… 

 
  



 
 

 
 
 
 

   (+ 300 gr. per persoon)               per 100 gr. 
…… pers. Fondueschotel €  2,69 
…… pers. Vlees Gourmet- / 

steengrillschotel  
gekruid / ongekruid 

 
 
€ 

 
  
2,69 

…… pers. Vis Gourmet- / 
steengrillschotel 

 
dag 

 
prijs 

 
 
  
                          (250 gram)                   per 100 gr. 
…… bakjes Cocktailsaus €   1,20 
…… bakjes Knoflooksaus €   1,20 
…… bakjes Heksenkaas €   2,19 
…… bakjes  Pikante saus €   1,20 
…… bakjes Saus Monegask €   1,15 
…… bakjes Kruidenboter €   1,70 

 
 
 
 
 
 

…… stuks Ragoutrol €   2.75 
…… stuks  Saucijzenbroodje €   2,05 
…… stuks  Worstenbroodje €   1,85 
…… stuks  Kaasbroodje €   1,99 
…… stuks Frikandelbroodje €   1,99 
…… gram Koude schotel  

per 250 gram 
 
€ 

 
  3,25 

…… stuks Knakworst 
per 100 gram 

 
€ 

        
1,50 

…… stuks Gevulde baguette   
  per stuk  €    3,75 
…… stuks Bali kipsaté   
  Per 100 gram €   3,10 
…… gram Zuurvlees      ook glutenvrij 

per 100 gram 
 
€ 

  
 1,45 

…… stuks Hapjespan (6 pers.) 
60 hapjes excl. huur 
hapjespan.(€ 12,50) 

 
€ 

  
29,95 

 
Tijdens de feestdagen is onze catering 

geopend. Kijk op cateringvanderpoel.nl 

Graag zien wij uw bestelling tegemoet, 
uiterlijk zaterdag 12 december. 

Prijswijzigingen voorbehouden. 
 
 

Openingstijden tijdens de feestdagen: 
 
Dinsdag 
Woensdag 

22 december 
23 december 

08.30 – 18.00 uur  
08.30 –18.00 uur 
 

Donderdag   24 december 08.30 – 13.00 uur 
alleen afhalen 
bestelling 

 
Dinsdag  29 december 08.30– 18.00 uur 
Woensdag  30 december 08.30 – 18.00 uur 
Donderdag  31 december 08.30 – 14.00 uur 
Zaterdag  2 januari gesloten 
Dinsdag  5 januari 12.00– 18.00 uur 

 
   
 
  

 
 
De medewerkers van Slagerij – Catering 
van der Poel wensen u smakelijke feestdagen en 
een gezond en gelukkig 2021. 
 
 
Naam:  ……………………………………………… 
 
Adres:  ……………………………………………… 
 
Plaats: ……………………………………………… 
 
Tel.: ………………… 
 
Afhaaldag Kerst:  ……………………… 
      
Afhaaldag Nieuwjaar: ………………… 


