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Gebr. Groot, keurslagers
Winkelcentrum Westerwatering
Langeweide 99, 1507 NC Zaandam
Tel. 075-6163583

Winkelcentrum ‘de Saen’
Kaaikhof 25, 1567 JP Assendelft
Tel. 075-6573808

www.grootzaandam.keurslager.nl

Wij wensen u een smakelijk 2019 toe!

Heerlijk als voorgerecht:

Carpaccio, inclusief dressing en kaas. 

Per portie € 4.95

Vittelo Tonato,  

heerlijk gebraden  

mals kalfsvlees  

met tonijnmayonaise. 

Per portie: € 6.50

Wild:
We kunnen u in overleg met onze poelier een mooi assortiment wild en gevogelte aanbieden.Uitsluitend op 

bestelling. Speciaal Aanbevolen:

Heydehoeve varkensvlees, 

afkomstig van het Duroc 

varkensvlees. Voor 

smakelijke rollade, 

varkenshaas of 

procureur!

Kogelbiefstuk 
5 stuks per bakje  

7.00

Kogelbiefstuk 
rode marinade 
5 stuks per bakje  

7.00

Kipfilet 
5 stuks per bakje  

3.50

Kipfilet 
gemarineerd 
5 stuks per bakje  

3.50

Mini vink 
6 stuks per bakje  

4.75

Lamsrack 
4 stuks per bakje  

7.95

Eendenborstfilet 
5 stuks per bakje  

7.00

Kipsaté 
6 stuks per bakje  

3.75

Mini-shaslick 
6 stuks per bakje  

3.75

Hamburger 
6 stuks per bakje  

3.50

Shoarmavlees 
200 gram per bakje  

2.95

Varkenshaas 
5 stuks per bakje  

5.50 

Bestel uw eigen 
samengestelde 
gourmetpakketjes



Onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en zetfouten.

Gourmet Standaard: € 7,25 p.p.

-Biefstukje -Shaslick

-Franse Kipfilet   -Kipfilet

-Varkensmedaillon -Hamburger

 

Gourmet Exclusief:  € 8,75 p.p.

-Biefstuk -Gem. Runderschnitzel

-Kalfsschnitzel -Hamburger

-Gem. Kipschnitzel -Kipfilet

Kindergourmetschotel: € 3,50 p.p.

-Franse Kipfilet, hamburger en cordon bleu

Fondueschotel: p.p. € 6,00

-slavinkjes -gehaktballetjes

-kipfilet -fricandeau

-biefstuk

 

Ook in ons 
assortiment: 
Extra aanvulling van uw gourmet- 
of fonduefeest. Gourmet-/
fonduepakket ‘extra’ zie volgende 
pagina voor meer uitleg.

Tijdens de gezelligste dagen van het 
jaar doen we u graag een aantal 

suggesties aan de hand.  
Bijvoorbeeld van ons bekende 

botermalse rundvlees afkomstig  
van onze vaste mester  
W. Roos uit Ter Aar.

Voorgerechten

•   Carpaccio
•   Vitello Tonato
•   Diverse luxe rauwe hamsoorten voor  

een  voorgerecht met meloen
•   Diverse patés voor een heerlijk voorgerecht

Vleeswaren
specialiteiten

• Truffelsalami
• Notencervelaat
• Pancetta
• Saltufo
• Salami Sopressa
• Mortadella
•  De originele 16 maanden gerijpte 

Parmaham

Hoofdgerechten

Kerstrollades
• Carpacciorollade
• Runderrollade 
• Runderrollade met Provençaalse kruiden
• Varkensfiletrollade
• Kalfsrollade

Ons (h)eerlijke rundvlees
•   Botermalse kogelbiefstuk, entrecote en 

haasbiefstuk
•   Malse stukjes rosbief
•   Alles voor een heerlijke bouillon
•   Het lekkerste vlees voor een stoofschotel

Kalfsvlees
Ook afkomstig van onze vertrouwde 
boerderij van Willem Roos uit Ter Aar
•   Kalfsoester
•   Kalfsentrecote
•   Kalfsribeye
•   Kalfsschnitzel

De Keurslager is de 

vakman met verstand 

van lekker eten, ook 

tijdens de feestdagen


