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Cote de Boeuf dry aged

De ultieme rundersteak, zonder bot. circa. 800 g

Cote a l’os dry aged

Ribeye met been… het échte werk! min. 700 g

Entrecote dry aged

Een steak van de lende, fijn van draad. min. 400 g

Sukadesteak (flat iron) dry aged
Sukade op het schouderblad gerijpt, om rosé
te grillen (als biefstuk). min. 400 g

.
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Bavette Uit de flank van het rund.
Biefstuk met bite!

Ribeye De appel van de rib, uniek
stuk vlees. Keuze uit diverse rassen

Biefstukspies Stukjes malse biefstuk

Flank steak Ook wel vinkenlap

Short ribs Goed bevleesde ribben

met zachte gefermenteerde knoflook

Lendebief Botermalse biefstuk van

knoflook en peper

de lende

Brisket De punt van de runderborst.

Smoke it slow & low

Diamanthaas De meest malse

Skirt steak Middenrif, om kort

ontbijtspek en Provençaalse kruiden

Longhaas In het Frans ‘onglet’.
Biefstuk met bite en smaak

de koe

genoemd

biefstuk uit de schouder. ± 500 g

om slow & low te garen

Picanha Black Garlic Spies van staartstuk.
Schwarzwalder steak Biefstuklapje met
Franse biefstuk Biefstuk met een randje

te grillen

Runderhaas Het zachtste deel van

Picanha Ofwel staartstuk: malse
rosbief met een randje vet

Kipbrochette Met lichte kerrie en rode ui

Hele kip ± 1500 g

Kipsatéspies Malse kipfilet met Indische kruiding

Kipfilet Met huid, per 2 verpakt

Kipfilet gemarineerd Met een grillmarinade

Bout Per 2 verpakt

Brochette Kipfilet, varkenshaas en biefstuk

Roast

Lende met been, ook als rollade

VIS
Surf & Turf Malse kogelbiefstuk en gamba aan een spiesje

Buikspek

Zalmfilet Mooie moot met huid

Stuk of lapjes, gemarineerd of naturel

Gamba-spies Luxe gamba’s met knoflook

Procureur

Luxe visspies Spies van victoriabaars, zalm en zeewolf

Van de nek, voor pulled pork

Schouder / Boston Butt

Graag vooraf bestellen

Varkenshaasspies

Malse blokjes varkenshaas in een Provençaalse
marinade

Medaillonspies varkenshaas

Medaillons omwikkeld met gerookt spek

Pork ribeye

Ribeye van het varken, met verse kruiden

Souvlaki

Ribeye van het varken, met Griekse kruiden

Pork Rack DoB Dry aged Ribeye met been, 18 dagen

gerijpt in onze glazen koelcel

Entrecote DoB Filet met een randje vet
Buikspek DoB Top voor Slow & Low
Procureur DoB De nek van het Duke of Berkshire-varken,
zonder been

Traaggegaard buikspek DoB Gekruid en gegaard spek

van het Duke of Berkshire-varken

Lomo Mojito DoB Spiesje van de filet met limoen en munt
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Barbecueworst vers Uit eigen worstmakerij, populair

Dry aged burger Hamburger van gerijpt Hollands

bij jong en oud

rundvlees. Top!

Venkel-tijm worst Subtiel gekruid varkensworstje naar

Hugo’s Hamburger Eén van onze klassiekers!

BBQ-worst DoB Jalapeno - cheddar Braadworst

DoB Burger Chipotle Unieke burger van Duke of

Merguez Lekker pittig worstje

Hamburger vers Gemaakt van rund- en varkensvlees

Duitse braadworst Volgens klassiek recept, voorgegaard

Hamburger barbecue Voorgegaarde hamburger

eigen receptuur

van Duke of Berkshire-varken. Met pepertjes en cheddarkaas

Gemaakt van rund- en kalfsvlees

Berkshire-varken met gerookte jalapeno-peper
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Côte de veau Kalfskotelet, droog gerijpt in onze glazen

koelcel

Kalfsentrecote Drooggerijpt op het bot
Kalfsbrochette Van malse kalfsoester met zontomaat

Lamsbout De bil van het lam, met of zonder bot
Lamsrack Heel of gesneden, naturel of gemarineerd
Lamshaas Boterzacht, mediterrane kruiding
Lamsbrochette Lamsbiefstuk met groene kruiden
en knoflook

Lamskebab Van lams- en kalfsgehakt

(5501)

Gourmet puur

per persoon
(± 300 gram)

€ 14,40

Teppanyaki

per persoon
(± 400 gram)

€ 13,40

Gourmet extra luxe

per persoon
(± 350 gram)

€ 11,30

Gourmet

per persoon
(± 300 gram)

€ 6,75

Kindergourmet

per persoon
(± 200 gram)

€ 3,75

Fondue

per persoon
(± 300 gram)

€ 7,95

Bouillonfondue

per persoon
(± 300 gram)

€ 7,35

Vegetarische gourmet

per persoon
(± 300 gram)

€ 7,50

Zes pure smaken uit onze slagerij: entrecote dry aged, haasbiefstuk, kipfilet Poulet des Landes Label Rouge,
entrecote van Duke of Berkshire, kalfsoester en lamshaasje. Voor de bakplaat of gourmet
(5591)

Een selectie van luxe vleesspecialiteiten: haasbiefstuk, entrecote van Duke of Berkshire, medaillonspiesje,
Franse biefstuk, kalfsoester pancetta, Grieks gehaktschijfje, Hugo’s hamburgertje en kipbrochette. Voor de
bakplaat of gourmet
(5551)

De mooiste smaken uit onze slagerij: haasbiefstuk, varkenshaas, kipfilet, pepersteak, katenhaas, gekruide
kipfilet, kalfsoester, lamskoteletje, lamshaasje, Hugo’s hamburgertje, saucijsje en kiphaasje piri piri
(5531)

Een gevarieerde gourmet met maar liefst tien smaken uit onze slagerij: biefstuk, varkenshaas, kipfilet,
pepersteak, varkenshaas gemarineerd, gekruide kipfilet, Hugo’s hamburgertje, saucijsje, kiphaasje piri piri
en slavinkje
(5561)

Lekker genieten voor de kids! Een populaire schotel met kipfilet, gekruide kipfilet, Hugo’s hamburgertje,
saucijsje, Thaise kipreepjes en slavinkje
(5511)

Heerlijk genieten van een echte fondue: biefstuk, varkenshaas, kipfilet, kalfsfricandeau, kalkoenfilet,
slavinkjes, gehaktballetjes en kalfsgehakt
(5521)

Speciale selectie voor fondue in bouillon: biefstuk, varkenshaas, kipfilet, kalfsfricandeau, kalkoenfilet en
kalfsgehakt
(5491)

Gevarieerde schotel zonder vlees

(5601)

Koude schotel met vlees & fruit

per persoon

€ 9,00

Koude schotel met vlees, vis & fruit

per persoon

€ 11,50

Koude schotel ‘luxe’ met vis

per persoon

€ 15,00

Huzarensalade met rundvlees, gevulde tomaat, eitje gevuld
met eiercrème, Brabantse plaatham met meloen, beenham met
asperges, gerookte kipfilet, Brabantse preskop, snijworst, rilette
van Duke of Berkshire en rookvlees
(5611)

Huzarensalade met rundvlees, tomaatje gevuld met
krabsalade, eitje gevuld met eiercrème, Brabantse plaatham
met meloen, beenham met asperges, Brabantse preskop,
snijworst, rilette van Duke of Berkshire, gerookte zalmfilet,
gerookte forelfilet en Hollandse garnalen
(5621)

Huzarensalade met zalm, tomaatje gevuld met krabsalade,
eitje gevuld met eiercrème, 2x verse meloen, gerookte paling,
gerookte zalmfilet, gerookte forelfilet, Hollandse garnalen,
krabsticks (surimi), super Noorse garnalen, dillesaus en
1000-eilandensaus

per stuk
€ 36,50
Proeverijplateau Van Roessel
(4 – 6
De meest populaire schaal met een combinatie
van verfijnde delicatessen en vleeswaren: gamba’s personen)
in knoflook, Brabantse plaatham, huisgemaakte
bresaola met truffelmayo, Brabantse metworst,
Franse worst huisgemaakt, vijgenbrood, Morbier
Franse kaas, belegen Beemster met vijg en
zalmbonbon
(573)

per stuk
€ 19,50
Antipasti-schotel
(4 – 6
Selectie van ham-, droge worst- en olijfsoorten:
personen)
serranoham Trevélez, coppa di Parma, salami
felino, Franse worst, chorizo Troncal, truffelsalami
en knoflookolijven
(1207)

per stuk
€ 75,00
Tapasschaal
(voor ± 15
Een keur aan heerlijke tapas en hapjes,
personen)
verdeeld over drie schalen: knoflookolijven,
manchegokaas, Italiaanse tijgergarnalen,
ansjovisfilet, zongedroogde tomaatjes, peppadews
(zoete pepers gevuld met roomkaas), Spaanse
frikandelletjes, Bali cocktailsaté, albondigas
(gehaktballetjes in gekruide tomatensaus),
kaasblokjes (Petit Doruval), wave toast
met olijfolie en zeezout, homemade aioli
en dungesneden charcuterie: serranoham,
Parmaham, salami felino, mortadella, chorizo
Ibérico Trevélez, spianata Romana en coppa di
Parma
(594)

(592)

Hapjesschaal

Selectie van allerlei gegrilde hapjes, worstsoorten
en sausjes: gebraden spareribs, gebraden
borrelboutjes (kip), snackballetjes, Bali
cocktailsaté, gekookte worst, boerenmetworst,
ossenworst, grillworst, leverworst, gehaktbal,
pikante Franse worst, gerookte kipfilet,
spareribsaus en wereldsaus
(595)

WEEKENND
VIERE

(1209)

Borrel snackschaal

Een schaal met heerlijke hapjes: snackballetjes,
Bali cocktailsaté, jong belegen Beemster kaas,
grillworst, Indische snackballetjes, Spaanse
frikandellen en Franse worst

De Van Roessel Partyschaal

per stuk
€ 36,50
(voor ± 10
personen)

(586/559)

Wollukse hapjes

per stuk
€ 29,00
(voor ± 10
personen)

(1208)

Een feestelijke schaal met yakitorispiesjes,
snackballetjes, Bali cocktailsaté, pikante Franse
worst, kaasspiesjes met zontomaat, grillworst en
wereldsaus
(593)

per stuk
€ 49,50
(ca 100
hapjes,
voor ± 15
personen)

GEZELLIG
T
SAMEN HE

Mooie samenstelling van streekspecialiteiten uit
eigen worstkeuken: Brabantse zachte metworst,
boerenleverworst, Brabantse zult, gekookte worst,
grillworst, gehaktballetjes, rauwe boerenham en
pikante worst

Kaas-partyschotel

Diverse harde kazen met passende garnituur:
belegen Beemster exclusief, Petit Doruval, Comté
vagné cuivre, oude Beemster kaas, gegarneerd
met wilde vijgjes, zontomaatjes en geroosterde
amandelen

Charcuterieschaal

De mooiste charcuterie: Serranoham, Lomo
de Bellota, Salchichon de Bellota, Chorizo
Ibérico Trevélez, truffelsalami, walnotenchips,
Parmasalami Fiocco, Coppa di Parma en Salami
Felino

per stuk
€ 19,50
(ca 45
snacks,
voor 6
personen)
per stuk
15 pers.
8 pers.

€ 47,50
€ 24,80

per stuk
€ 36,50
(voor ± 8
personen)

p/100 g.
(8604)

Bresaola huisgemaakt

Gerijpte en subtiel gemarineerde
runderfilet. Heerlijk als carpaccio of amuse

per 80
gram

per 100
Serranoham Trevélez
Een zeer milde en geurige Spaanse ham met gram
minimaal 20 maanden rijping, die wij zelf
importeren
(8700)

(8767)

Ibérico Trevélez trio

Een mooie combinatie van delicate pata
negra-ham, Lomo en Chorizo Ibérico
Bellota

Jamon Ibérico Bellota
Trevélez

(8701)

€ 5,65

€ 5,25

per
pakje

€ 9,85

per 75
gram

€ 17,50

per 100
gram

€ 5,70

Pata Negraham van de hoogste kwaliteit
(8674)

Parmaham

Van Roessel is één van de slechts honderd
Parmaham-specialisten wereldwijd. Deze
originele Italiaanse ham is minimaal 24
maanden gerijpt en heeft een verfijnde,
zachte smaak

per
Antipastimix
Heerlijke mix van originele Italiaanse felino, pakje
coppa en spianata Romana

€ 5,95

Huisgemaakte
walnotensalami

per 125
gram

€ 2,40

per 125
gram

€ 3,25

Truffelsalami

per
bakje

€ 4,20

Saltufo

per stuk

€ 5,20

(8705)

(8681)

Fijne cervelaat met walnoten
p/100 g.
(894)

Borrelboutjes kip

8 st. ± 350 g.

€ 1,26

(436)

Snackballen

15 st. ± 300 g.

€ 1,65

(439)

Indische snackballen

15 st. ± 300 g.

€ 1,65

(447)

Spaanse frikandellen

15 st. ± 300 g.

€ 1,88

(578)

Saté zonder stokjes

bakje 500 g.

€ 2,05

(441)

Gebraden spareribs

per stuk ± 450 g. € 1,44

(1267)

Yakitorispiesjes

bakje 10 stuks

€ 2,70

(1252)

Bali cocktailsaté

bakje 15 stuks

€ 3,40

(1475)

Mini quiche

bakje 6 stuks

€ 4,02 / bakje

(8680) Huisgemaakte
venkelsalami DoB

Gemaakt van Duke of Berkshire
varkensvlees
(8689)

Fijne salami met stukjes truffel
(8206)

Gesneden salamibolletje met truffel en
Parmesan Reggiano

OPENINGSTIJDEN
Elke werkdag geopend tot 18.30 uur,
op zaterdag tot 16.00 uur.
Slagerij-Traiteur Van Roessel,
Grotestraat 197, Waalwijk, t 0416 33 77 07

