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De service is dat alles in één keer in de oven kan, zonder werk, 
vraag onze medewerkers naar bereidingsadvies

VLEESCHMEESTER CARPACCIO 
Compleet met truffelmayonaise, 
pij nboompitjes en Parmesan

per portie  € 9.95

DECEMBER SALADE 
VLEESCHMEESTER
Compleet opgemaakte vleessalade

per 4 personen  € 35.90

HARICOTS VERTS
Ovenklare rolletjes haricots verts, 
omwikkeld met mager rookspek

per stuk  € 1.95

TRUFFEL GRATIN
Ovenklare aardappelgratin met truffel.
Per bakje circa 500 gram.

100 gram  € 1.79

AARDAPPELWEDGES 
MET ROZEMARIJN
Kant en klare aardappeltjes. 
Per bakje circa 500 gram.

100 gram   € 1.79

OVENKLARE LAMSRACK
Ovenklare lamsrack met tij m, 
rozemarij n, knofl ook en munt

100 gram  € 5.49

GRAN VENEURSAUS
Gebonden jus saus, met een vleugj e 
cognac en bessen; perfect bij  
rundvlees, wild, konij n en beenham

100 gram  € 2.79

CRANBERRY APPELTJES 
Kant en klaar koud, of opwarmen 
in de magnetron. Bakje 6 stuks. 

100 gram  € 2.49

RUNDVLEESCH
De specialiteit van al onze Vleeschmeesters. Een kleine greep uit 
ons scharrel rundvlees assortiment:

VLEESCHMEESTER RUNDVLEESCH:
Ossenhaas Chateau Briand Rosbief
Runder Rollades Rib Eye Cote de Boeuf
Entrecote Contra Filet Bavette 
Ossenstaart T-Bone Steak Picanha
Kogelbiefstuk Stoofvlees Runder Schenkels
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Door onze intensieve samenwerking met weiderij  de Horison 
in Maasland waar onze Wagyu runderen de beste zorg krij gen 
en restaurant Bavette waar top koks exclusieve maaltij den 
bereiden, introduceren wij  speciaal voor de feestdagen 
exclusieve gerechten van topniveau.

WAGYU GERECHTEN
Exclusieve kant en klare gerechten voor een geweldig kerstdiner.
Alle porties circa 450 gram

Proef de gehele maand het goede leven van het Wagyu rund

WAGYU STOOFVLEES IN RODE 
WIJNSAUS
per portie  € 17.95

KOREAANS WAGYU STOOFVLEES
per portie   € 17.95

BEEF CURRY WAGYU STOOFVLEES
per portie  € 17.95

PULLED BEEF MET HOISIN
per portie  € 17.95

WAGYU LASAGNE
per portie  € 14.95

EMPANADA MET WAGYU GEHAKT
per stuk  € 5.75

RAVIOLI MET WAGYU 
STOOFVLEES
per stuk  € 4.25

WAGYU BITTERBALLEN
per stuk  € 1.75

WAGYU BURGERS
Doet zeker niet onder voor een 
lekkere malse biefstuk 
iedere 4e GRATIS

WAGYU SAUCIJSEN
Heerlij ke verse worstjes gemaakt
 in onze eigen worstmakerij 
iedere 4e GRATIS

FARM TO CHRISTMAS TABLEFARM TO CHRISTMAS TABLE



& MEESTERLIJKE SPECIALITEITEN
VLEESCH VOORDEEL VLEESCH VOORDEEL 

KALKOENEN
Franse scharrel kalkoenen

100 gram  € 1.49

AMERICAN CHRISTMAS TURKEY
USA style kant en klaar gevulde Biologische 
kalkoen, van de meesterchef Gevuld met mager 
kalfsgehakt, cognac, diverse noten en vruchten, 
opgebonden met spek.

100 gram  € 2.59

WILD VLEESCH & GEVOGELTE
Bij  ons kun je terecht voor alle soorten wild, bezoek www.vleeschmeester.nl 
voor het volledige assortiment, of vraag je slager naar de mogelij kheden.

KALKOEN DIJEN
Verse kalkoendij en

1 kg  € 9.95

KALKOEN FILET
Heerlij k aan het stuk, als rollade, of in lapjes

1 kg  € 14.95

HERTENRACKS
Europees edelhert        

100 gram   € 5.95                                  

HAZENRUGFILET
Biefstukjes uit de hazenrug    

100 gram   € 7.95

GEVULDE TANTE DOOR KIP
Gevuld met mager kalfsgehakt, cognac, diverse 
noten en vruchten.

100 gram  € 1.99

OVENKLAAR KIPFILETJE
Gevuld Tante Door kipfi letje met roomkaas en 
Parmaham    

100 gram  € 2.39

KALFS BIEFSTUK
Zacht en smaakvol, ook lekker aan het stuk uit de 
oven of als rollade.

100 gram  € 4.99

VITELLO TONNATO SLEETJE
Ovenklare kalfsoesters met tonij nmayonaise en 
kappertjes.

100 gram  € 4.99

VLEESCH KIP
Oer Hollandse scharrelkip

KALFSVLEESCH
Premium scharrel rosé mager kalfsvlees

& MEESTERLIJKE SPECIALITEITEN



PANCETTA ROLLADE 
Filetrollade met notentappenade, 
cranberry fl akes, Parmesan en Pancetta.

100 gram  € 2.39

FILET ROLLADE MET BEEN
Bourgondische Rollade, licht gekruid,
authentiek met been

100 gram  € 1.49

ROLLADES  De specialiteit van onze Vleeschmeesters

STOOFPEREN
Kant en klaar, koud of even 
opwarmen

100 gram  € 1.99

HAZENPEPER
Kant en klaar uit eigen keuken, 
alleen even opwarmen

100 gram  € 3.99

HERTENGOULASH
Kant en klaar uit eigen keuken, 
alleen even opwarmen

100 gram  € 3.99

CRANBERRY SAUS
Warm of koude zoetige saus, 
perfect bij  wildsoorten, 
rollades en gevogelte

100 gram  € 1.89

RODE WIJN IN 
KANEELSAUS
Heerlij ke saus bij  wild 
en roodvlees

100 gram  € 1.89

KIPPENRAGOUT
Heerlij ke ragout als vooraf / 
aperitief

100 gram  € 1.99

LAAT ONZE VAKMENSEN EEN ANDERE ROLLADE MAKEN:
Schouder fi let rollades Half Om Rollades Twee kleuren Rollades Filet Rollades 
Ham Rollades Filet Rollade Rosbiefrollades Runder Stoof Rollades 
Bavette Rollades Herten Rollades Iberico Rollades Wild Zwij n Rollades
Kipfi let Rollades Kalkoen Filet Rollades Kalkoen Dij  Rollades Kip Dij  Rollades 
Kalfs Rollades Lams Rollades

Ervaar onze kwaliteit voor 
het ontbij t, brunch, lunch 
of als aperitief 

MEESTER IN DE KEUKEN
Een kleine greep uit onze Kant en klare  producten voor de feestdagen

PAIN PROVENCAAL
Specialiteit uit de Ardennen, 
bolletje pain d’ardenne 
omwikkeld met een 
kruidenboeket.

per stuk € 4.99

RULIANO GUSTUS
Italiaanse rauwe ham, 
natuurlij k gerij pt

100 gram  € 4.99 

MOSTERD TRUFFEL 
GEBRAAD
Langzaam gegaarde varkens-
rib met Franse mosterd en 
truffeltappenade    
100 gram  € 2.99

DECEMBER PATÉ
Kalkoen paté met dadels 
en pistache.

100 gram  € 2.99

PATÉ AU PORTO
Bourgondische hampaté 
met stukjes 
vij gen en port 

100 gram  € 2.99



BESTELNR.

  ik haal mij n kerstbestelling op vrij dag 24 december

  ik haal mij n eindejaarsbestelling op vrij dag 31 december

NAAM 

ADRES 

PLAATS 

TELEFOON 

e-mail 

gewicht/stuks/
aantal pers. product

 

 

 

 

 

 

 

 

Van al het moois wat wij  bieden, hebben wij  een nieuwe selectie gemaakt in onze 
folder. Wij  hebben onze vertrouwde producten altij d op voorraad en wij  doen er alles 
aan om ieders wensen maximaal in te vullen. Je zou ons heel erg kunnen helpen door 
de bestelling zo vroeg mogelij k door te geven, om teleurstellingen te voorkomen.

bestelformulier

Bezoek een van onze vestigingen in Emmeloord, Gemert, Gorinchem, Helmond, 
Hendrik-Ido-Ambacht, IJmuiden, Kijkduin, Liempde, Roosendaal, Rotterdam en 
Utrecht. Bekijk onze website op www.vleeschmeester.nl/vestigingen


