Van Roessel inspireert…

IDEEËN VOOR
HÉÉRLIJKE FEESTDAGEN!

Kerst 2017

4
GENIET VAN
DAGEN KERST!

ZES GENERATIES
VAKMANSCHAP

De mooiste
tijd van het
jaar

De meest sfeervolle maand van het jaar breekt aan! We vieren eerst het heerlijk
avondje van Sinterklaas en tellen daarna af richting Kerstmis en de jaarwisseling.
Met een prachtig versierde kerstboom, sfeervolle lichtjes en kerstliedjes krijgt u vast
al het bijzondere kerstgevoel… Hoog tijd om leuke plannen te gaan maken voor de
Kerst. En heeft u het al gezien? Dit jaar kunnen we genieten van maar liefst vier dagen
Kerst… een extra lang weekend!
Uiteraard heeft Van Roessel álles in huis om er een culinaire feestmaand en een
heerlijke Kerst van te maken. Laat u inspireren door de tips die onze slagers
en chefkoks in dit inspiratiemagazine delen; u vindt alles terug op het losse
kerstbestelformulier. Wilt u bestellen? Lever het bestelformulier dan
uiterlijk zaterdag 16 december bij ons in. Geniet van de voorbereidingen
en vier een magische Kerst!

Dennis van Dun, meester slager en meester worstmaker
Namens het team van Slagerij-Traiteur Van Roessel

4 DAGEN KERST!
Kerstmis vieren we dit jaar op maandag en dinsdag en
dat betekent een extra lang weekend. Hoera, we vieren
dus 4 dagen Kerst! Dat geeft alle ruimte om te genieten
met familie én tijd vrij te maken voor een gezellige
middag en/of avond met vrienden. Kies bij Van Roessel
uw favoriete tapas, borrelhapjes en luxe charcuterie voor
een ‘aangeklede’ en sfeervolle borrel. Uiteraard is alles
afkomstig uit onze eigen keuken en slagerij.

Feest met tapasen hapjesschalen
Begin het extra lange kerstweekend met een
middag of avondje borrelen met familie en
vrienden. Neem alle tijd om bij te praten, een
gezelschapsspel te spelen en samen te genieten
van een goed glas wijn, bubbels of een speciaal
biertje. Onze tapas- en hapjesschalen maken
het feest compleet. De schalen worden mooi
opgemaakt, u kunt ze direct presenteren.
per stuk
€ 35,00
Proeverijplateau Van Roessel
De meest populaire schaal met een combinatie van (4 – 6
personen)
verfijnde delicatessen en vleeswaren: gamba’s in
knoflook, Brabantse plaatham, entrecôte secreto
met truffelmayo, Brabantse metworst, Franse
worst huisgemaakt, vijgenbrood, Morbier Franse
kaas, belegen Beemster met vijg en zalmbonbon
(573)

per stuk
€ 18,75
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

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

De Van Roessel Partyschaal

per stuk
€ 35,00
(voor ± 10
personen)

Wollukse hapjes

per stuk
€ 27,50
(voor ± 10
personen)

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)

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

Mooie samenstelling van streekspecialiteiten uit
eigen worstkeuken: Brabantse zachte metworst,
boerenleverworst, Brabantse zult, gekookte worst,
grillworst, gehaktballetjes, rauwe boerenham en
pikante worst
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(1209)

Borrel snackschaal

Een schaal met heerlijke hapjes: snackballetjes,
Bali cocktailsaté, jong belegen Beemster kaas,
grillworst, Indische snackballetjes, Spaanse
frikandellen en Franse worst
(586/559)

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
(1208)

Charcuterieschaal

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

per stuk
€ 18,75
(ca 45
snacks,
voor 6
personen)
per stuk
15 pers.
8 pers.

€ 45,00
€ 23,50

per stuk
€ 35,00
(voor ± 8
personen)

ZELF SAMENSTELLEN

U kunt natuurlijk ook zelf uw favoriete combinaties
maken. Maak uw keuze uit onze huisgemaakte
snacks en tapas; u kunt ze ‘los’ bestellen via het
kerstbestelformulier:
€ p/100 g.
(894)

Borrelboutjes kip

8 st. ± 350 g.

€ 1,20

(436)

Snackballen

15 st. ± 300 g.

€ 1,55

(439)

Indische snackballen

15 st. ± 300 g.

€ 1,55

(447)

Spaanse frikandellen

15 st. ± 300 g.

€ 1,80

(578)

Saté zonder stokjes

bakje 500 g.

€ 1,98

(441)

Gebraden spareribs

per stuk ± 450 g. € 1,38

(1267)

Yakitorispiesjes

bakje 10 stuks

€ 2,60

(1252)

Bali cocktailsaté

bakje 15 stuks

€ 3,25

(1475)

Mini quiche

bakje 6 stuks

€ 3,84 /
bakje
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SPECIAAL AANBEVOLEN IS
ONZE LUXE CHARCUTERIE
(621)

Entrecôte Secreto

Gerijpte en subtiel gemarineerde
runderentrecôte. Heerlijk als carpaccio
of amuse

€ p. 100 g.
per 90
gram

per 100
Serranoham Trevélez
Een zeer milde en geurige Spaanse ham met gram
minimaal 20 maanden rijping, die wij zelf
importeren
(700)

(767)

Ibérico Trevélez trio

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

Jamon Ibérico Bellota
Trevélez

(701)

€ 3,99

€ 4,99

per
pakje

€ 9,40
/ stuk

per 75
gram

€ 17,50

per 100
gram

€ 5,45

Pata Negraham van de hoogste kwaliteit
(674)

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
(705)

(681)

Notencervelaat

per 150
gram

€ 2,28

Truffelsalami

per
bakje

€ 3,99
/ stuk

Saltufo

per stuk

€ 4,98
/ stuk

Fijne cervelaat met walnoten
(689)

Fijne salami met stukjes truffel
(206)

€ 5,75
/ stuk

Gesneden salamibolletje met truffel en
Parmesan Reggiano

Komt u proeven?
Naast onze overheerlijke huisgemaakte hammen kunt u bij
Van Roessel ook terecht voor buitenlandse hamspecialiteiten.
Komt u proeven?

Vrijdag 1 december – proeverij Parmaham
Vrijdag 15 december – proeverij Serrano Trevélez
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De ster
van het
kerstbuffet:
koude
schotel
Goed om te weten: alle
koude schotels worden op
zondagochtend 24 december
vers opgemaakt. Ze zijn tussen
12.00 en 15.00 uur op te halen
op onze locatie aan de
Eerste Zeine 90 in Waalwijk.

Krijgt u een groot gezelschap te eten, maar wilt u niet al te lang en
uitgebreid tafelen? Kies voor een feestelijk kerstbuffet, met een
rijkgevulde koude schotel als stralend middelpunt. Deze maken wij op een
schaal prachtig voor u op, klaar om direct te presenteren. Het kerstbuffet
is geopend!

(5601)

Koude schotel A: met vlees & fruit

per persoon

€ 9,00

Koude schotel B: met vlees, vis & fruit

per persoon

€ 11,50

Koude schotel C: ‘luxe’ met vis

per persoon

€ 15,00

Huzarensalade met rundvlees, gevulde tomaat, eitje gevuld
met eiercrème, boeren rauwe ham met meloen, beenham
met asperges, gerookte kipfilet, kipfricandon, snijworst met
Amsterdamse ui, rilette met augurk en rookvlees
(5611)

Huzarensalade met rundvlees, tomaatje gevuld met
krabsalade, eitje gevuld met eiercrème, boeren rauwe ham
met meloen, beenham met asperges, kipfricandon, snijworst
met Amsterdamse ui, rilette met augurk, 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
duizend eilandensaus

Gouden start met ’n
verwenontbijt of brunch
Hoe begint u de kerst: fijn uitslapen of juist vroeg uit
de veren om in de ochtendstilte een boswandeling
te maken? Of de kerstdagen nu vroeg of wat later
beginnen, we genieten graag samen van een
uitgebreid en luxe kerstontbijt of een brunch. Een
gevoel van puur geluk! Maak uw keuze uit onze vele
vleeswarenspecialiteiten en delicatessen.
Alle vleeswaren komen uit onze eigen slagerij en
worstmakerij – met uitzondering van de buitenlandse
specialiteiten, die wij zelf importeren. Basis voor alle
lekkernijen zijn unieke recepturen en pure, authentieke
smaken. Sommige recepten worden al generaties
lang binnen onze slagerij doorgegeven en al heel
wat vleeswaren en worstspecialiteiten zijn met goud
bekroond. Alleen het beste is goed genoeg…!

EEN GREEP UIT ONS AANBOD VLEESWAREN
€ p. 100 g.
(648)

Gevulde kalfsborst

per 100 g.

€ 2,55

Gebraden rosbief

per 100 g.

€ 2,89
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Met een fijne vulling met pepertjes en
pistachenootjes
(618)

Rijk van smaak, van onze eigen
MRIJ-runderen
(616)

Gebraden kalfsrib

(682)

Gebraden Ribeye

per 100 g.

€ 3,55

Gebakken biefstuk

per 100 g.

€ 2,99

Pastrami

per 100 g.

€ 2,95

per 100 g.

€ 2,75

Brabantse Plaatham

per 100 g.

€ 2,95

Gekookte boerenham

per 100 g.

€ 2,60

Brabants gehaktbrood

per 100 g.

€ 1,50

Rookvlees

per 100 g.

€ 3,25

Licht gerookt
(625)

Gehakt met ui, ouderwets lekker
(600)

Van onze eigen MRIJ-runderen.
Met goud bekroond!
(601)

Spierrookvlees
Achterham

per 100 g.

€ 3,45

Grillham

Mager en sappig

(656)

(687)

(688)

per 100 g.

€ 2,40

Gebraden fricandeau

per 100 g.

€ 2,45

Gebraden kipfilet

per 100 g.

€ 2,80

Gerookte kipfilet

per 100 g.

€ 2,80

Kipfricandon

per 100 g.

€ 1,65

Boterhamworst Blik

per 100 g.

€ 1,35

Brabantse Boterhamworst

per 100 g.

€ 1,39

Gekookte worst

per 100 g.

€ 1,39

Leverkaas

per 100 g.

€ 1,10

Snijworst

per 100 g.

€ 1,35

Kipcervelaat

per 100 g.

€ 2,61

Gebraden gehakt

per 100 g.

€ 1,35

Gebraden gehakt van 100% kip
(614)

Beroemd in de Langstraat!
(642)

Fijn en licht gerookt
(613)

Ook kinderen zijn er dol op!
Zeer zacht
(668)

per 100 g.

€ 2,40

Slagerskwaliteit!
(654)

Gegaard in eigen bouillon. Met goud
bekroond!
(620)

(617)

(662)

Licht gezouten
(607)

Rauwe ham

Tip: ook lekker voor een salade

Klassieker uit de streek. Met goud bekroond!
(630)

(603)

Huisgemaakt, vol van smaak

Gepekelde en lichtgerookte runderborst met
verse kruiden
(684)

€ 2,55

Gemaakt volgens traditioneel recept

Heerlijk gebakken in boter
(609)

per 100 g.

Huisgemaakt

Met peper en knoflook
(606)

Coburgerham

Mild gezouten

Tip: ook heerlijk als Vitello Tonnato
(670)

€ p. 100 g.

100% kip, (h)eerlijke smaak
per 100 g.

€ 2,85

(624)

Naar familierecept

OVERHEERLIJKE VERSE SALADES

HUISGEMAAKTE DELICATESSEN EN PATÉ
€ p. 100 g.

(312)

Zomerse tonijnsalade

bakje 150 g.

€ 2,60

(348)

Pulled Porksalade

bakje 150 g.

€ 2,40

Met goud bekroond!

€ p. 100 g.

Filet Americain

bakje 150 g.

€ 1,95

Filet Bourgogne

bakje 150 g.

€ 1,95

(402)

Tapenade van rundvlees

bakje 150 g.

€ 2,35

(238)

Wildzwijnpaté

plak 150 g.

€ 2,35

(255)

Reepaté

plak 150 g.

€ 2,40

(239)

Fazantpaté

plak 150 g.

€ 2,40

(250)

Roompaté

plak 150 g.

€ 1,65

(253)

Cranberrypaté

plak 150 g.

€ 1,85

(248)

Herfstpaté

plak 150 g.

€ 2,20

(400)

Naar authentiek familierecept bereid
(401)

(337)

Vitello tonnato salade

bakje 150 g.

€ 2,78

(336)

Amsterdamse vleessalade

bakje 150 g.

€ 2,30

(333)

Gerookte zalmsalade

bakje 150 g.

€ 3,35

(319)

Garnalenkreeftsalade

bakje 150 g.

€ 3,25

(330)

Krabsalade

bakje 150 g.

€ 2,80

(331)

Zalmsalade

bakje 150 g.

€ 3,15

(347)

Tonijnsalade

bakje 150 g.

€ 2,60

(326)

Kip-kerriesalade

bakje 150 g.

€ 2,20

(328)

Eitje preitjesalade

bakje 150 g.

€ 2,20

(323)

Eiersalade

bakje 150 g.

€ 2,20

(320)

Huzarensalade

bakje 500 g.

€ 0,85

Met uitjes

Grove paté met hazelnoot
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EEN WARM GERECHTJE
Een warm gerechtje is een mooie aanvulling op uw kerstbrunch.
Serveer een vers pasteitje met rundvleesragout of kalfsvleesragout uit

Lekker!

eigen slagerij. En natuurlijk mag ook dé klassieker voor de feestdagen niet
ontbreken: worstenbrood met worst uit eigen worstmakerij naar authentiek
familierecept, gebakken door onze ‘huisbakker’ Bierman.
(433)

Worstenbrood

6 stuks

€ 8,22

(434)

Mini-worstenbrood

10 stuks

€ 7,70

TIP: BROOD MEEBESTELLEN
Wel zo gemakkelijk: bij Van Roessel vindt u alles voor
de feestdagen onder één dak. Dus ook uw brood bestelt

BES
BESTETLEL VIA HET
FORMU
LIER

u handig mee. Ons brood en de broodspecialiteiten
worden gebakken door Bakkerij Bierman. U vindt ons
broodassortiment op de speciale broodbestellijst en
uiteraard in onze winkel.

Kerst-inspiratie
Uitgebreid tafelen, tijdens de feestdagen nemen we er
de tijd voor. En dat kan dit jaar ook, want we kunnen een
extra lang weekend genieten van de Kerst!
Wilt u graag uitpakken, maar vindt u het moeilijk
om te bepalen wat u gaat bereiden? Op de volgende
pagina’s vindt u volop ideeën voor heerlijke en culinaire
Kerstdagen. Onze slagers en chef-koks maakten
hiervoor een zorgvuldige selectie uit ons aanbod.
Geniet van al onze specialiteiten en klassiekers en maak
er onvergetelijke feestdagen van!

LEUK OM TE GEVEN,
NOG LEUKER OM TE KRIJGEN!
Goed idee voor Sint en Kerstman: een Van Roessel
cadeaubon, voor ieder gewenst bedrag en vrij te
besteden in onze winkel. We kunnen er zelfs een
compleet kerstcadeaupakket van maken, met
bijvoorbeeld mooie wijn, een kookboek en diverse
huisgemaakte worstsoorten.

Onbezorgd
genieten van
een prachtig
kerstdiner

Kies voor gemak en een onbezorgd kerstdiner; laat het koken met
een gerust hart over aan onze chef-kok John en zijn keukenbrigade.
Zij bereiden voor u feestelijke gerechten naar eigen recepturen en
gebruiken daarbij uitsluitend de beste en meest verse ingrediënten.
Succes verzekerd!

TIPS VAN ONZE CHEF-KOK JOHN VAN DELFT:
• De gerechten zijn kant-en-klaar voor u bereid, dus u hoeft het
thuis alleen maar te verwarmen.
Verwarm kort voor het serveren ook de borden,
zodat de gerechten goed warm blijven.
• Een kerstmenu samenstellen is niet ingewikkeld. Kies eerst
hoeveel gangen u wilt serveren. Let er vervolgens op dat
ingrediënten niet te vaak terugkomen. Stem het menu tot slot goed
af op uw gasten én op het dagprogramma. Na een lange wandeling
is een wat zwaarder wildprogramma een prima keuze, na een
uitgebreide en late brunch zijn lichte gerechten een betere keuze.
Vragen? Onze medewerkers adviseren u graag.

EERSTE GANG: EEN KOUD VOORGERECHT
(29)

per stuk

€ 5,50

Rundercarpaccio met truffel

per stuk

€ 6,50

per stuk

€ 4,50

Vitello tonnato

per stuk

€ 6,50

Carpaccio van Entrecôte Secreto

per stuk

€ 7,50

Carpaccio van gerookte eendenborstfilet

per stuk

€ 5,50

Carpaccio van gerookte Noorse zalm

per stuk

€ 6,50

Gerookte palingfilet

bakje 125 g.

€ 6,15 p/100 g.

Gerookte zalmfilet

bakje 125 g.

€ 4,59 p/100 g.

per 4 stuks

€ 6,45

Flinterdun gesneden kogelbiefstuk (80 gram) met dilledressing,
pecorinokaas en pijnboompitjes
(1279)

Flinterdun gesneden kogelbiefstuk (80 gram) met huisgemaakte
truffelmayonaise, rucola sla en oude Beemsterkaas
(34)

DE MOOISTE
KERSTGERECHTEN,
ALLES VERS VOOR U
BEREID

Rundercarpaccio Traditioneel

Carpaccio alleen vlees

Flinterdun gesneden kogelbiefstuk (80 gram)
(1270)

Rosé gebraden kalfsvlees met huisgemaakte tonijndressing,
zontomaat en kappertjes
(1285)

Flinterdun gesneden Entrecôte Secreto met huisgemaakte
truffelmayonaise en oude Beemsterkaas
(1271)

Flinterdun gesneden eendenborstfilet met een konfijt van vijgen
(1272)

De beste kwaliteit longsliced gerookte zalm, met huisgemaakte
mosterd-dilledressing en pijnboompitjes
(310)

Heerlijk om als voorgerecht of amuse te combineren met onze
visspecialiteiten
(317)

Heerlijk om als voorgerecht of amuse te combineren met onze
visspecialiteiten
(1264)

Mini garnalencroquetten

Luxe garnalencroquetten, om thuis te frituren
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WARME VOOR- EN TUSSENGERECHTEN
(416)

€ p. 100 g.

Rundvleesragout

bakje 500 g.

€ 1,60

Kalfsvleesragout

bakje 500 g.

€ 1,95

Pasteitjes

per 4 stuks

€ 5,75 /
4 st.

Huisgemaakt van ons MRIJ-rundvlees
(858)

Huisgemaakt met champignons en
zilveruitjes
(572)

CULINAIRE
VERWENNERIJ
DOOR ONZE
CHEF-KOKS!

Ambachtelijk, met roomboter

TWEEDE GANG: EEN HEERLIJKE SOEP
Huisgemaakt. Thuis alleen even opwarmen.
(407)

Groentesoep

€ p. liter

per liter

€ 5,25

per liter

€ 12,50

Dé traditionele kerstsoep op basis
van heldere runderbouillon met verse
groenten, rundvlees en soepballetjes
(471)

Bisque d’Homard

Kreeftensoep, rijk van smaak. Mooi
te combineren met onze andere
visspecialiteiten
(425)

(kan ook ½ ltr)

Ossenstaartsoep

per liter

€ 5,75

Tomatensoep

per liter

€ 4,25

Mosterdsoep

per liter

€ 5,25

Authentiek recept, met een scheutje
Madeira
(419)

Heerlijke tomatensoep met soepballetjes
(1003)

Romige soep met julienne gesneden
katenspek

CULINAIRE HOOFDGERECHTEN MET VLEES
€ p. 100 g.
(987)

Boeuff Bourguignon

bakje 500 g.

€ 2,85

Hazenpeper

bakje 500 g.

€ 2,89

Vlaamse kalfsstoverij

bakje 500 g.

€ 2,25

Stoverij van hert

bakje 500 g.

€ 2,89

Gebraden konijnenbout

per stuk

€ 1,98

Varkenshaas Forestière

bakje 500 g.

€ 2,20

bakje 500 g.

€ 2,20

Botermals rundvlees in een klassieke
saus van rode wijn met champignons,
zilveruitjes en spekjes
(471)

Hazenvlees gestoofd op klassieke
wijze met rode wijn, speklardons en
champignons
(972)

Zachte stoverij van kalfsvlees met
pickles en mosterd
(873)

Boordevol mals hertenstoofvlees,
groenten en fijne kruiden
(959)

± 300 gram, in eigen jus gestoofd
(850)

Krokant gebakken varkenshaas met
een romige saus van huisgemaakte
jus de veau met gemengde
bospaddenstoelen
(861) Varkenshaas in
Marsalasaus

Krokant gebakken varkenshaas in een
romige saus met Marsalawijn en verse
tuinkruiden

CULINAIRE HOOFDGERECHTEN MET VIS
€ p. 100 g.

Vispannetje

per bakje

€ 11,50 / st

Gamba’s in knoflooksaus

bakje 300 g.

€ 3,25

Tongscharrolletjes

per bakje

€ 11,50 / st

Gepocheerde zalmfilet
in safraansaus

per 2 stk.

€ 3,55

(909)

Combinatie van kabeljauw, gamba en
zalm op een spiegel van beurre blanc
(931)

Lekker met fettuccine, witte rijst of
stokbrood
(815)

6 stuks in een saus van Noilly Prat met
groentenjulienne
(939)

VERSBEREIDE BIJGERECHTEN

€ p. 100 g.

(802)

Aardappelpuree

bakje 450 g.

€ 0,95

(814)

Aardappelgratin

bakje 300 g.

€ 1,35

(810)

Gebakken krieltjes

bakje 300 g.

€ 1,05

(807)

Knolselderiepuree

bakje 450 g.

€ 1,25

(982)

Winterse Fettuccine

bakje 300 g.

€ 1,15

(963)

Stoofpeertjes

per 4 stuks

€ 1,30

(975)

Appelcompôte

bakje 250 g.

€ 1,30

(913)

Rode kool

bakje 500 g.

€ 1,05

(843)

Spruitjes

bakje 400 g.

€ 1,35

(841)

Haricôts verts

bakje 300 g.

€ 1,60

Met spitskool en paddenstoelen

(818) Witlofrolletjes
met ham en kaas

per 4 rolletjes. € 1,55

BES
BESTETLEL VIA HET
FORMU
LIER

Feestelijke afsluiting
LUXE KERSTDESSERTS

€ per stuk

per stuk
Italiaanse liefde
Dessert van mascarpone, room, (voor 2 – 3 personen)
vanille, amaretto en advocaat
(713)

(1605)

Hemelse modder

Dessert van fijne chocolademousse met slagroom

per stuk
(voor 2 – 3 personen)

€ 6,50

€ 6,50

DESSERT DOOR PATISSERIE VAN TIM
(1635)

Chocolate dream

€ 6,50 / 2 stuks

Tarte citroen

€ 6,50 / 2 stuks

Kerstbal-dessert

€ 9,50 / 2 stuks

Tartelettebodem gevuld met room de pattisserie,
pistache-marsepein en romige chocolade ganache
(1637)

Tartelettebodem gevuld met citroencrèmeux
(1640)

Gevuld met parfait, geleverd met crumble en saus

BES
BESTETLEL VIA HET
FORMU
LIER

KAASPLATEAU
(557)

Kaas-dessertplateau

Mooie selectie uit ons uitgebreid
assortiment kazen, rijkelijk
opgemaakt met konfijt, noten, fruit
en kletzenbrood

€ p.p.
vanaf 4 personen

€ 7,50

Gezellig
aan tafel
kokkerellen

Wát een gezellige kersttraditie: samen kokkerellen aan
tafel met gourmet, fondue of de bakplaat. Neem plaats aan
tafel en geniet van lekker eten en elkaars fijne gezelschap!
Voor een geslaagde gourmetavond kiest u natuurlijk voor
de beste ingrediënten. Van Roessel biedt u ruime keuze uit
mooie en rijkgevulde schotels. U kunt deze schalen al vanaf
2 personen bestellen.

Besteltips:
BES
BESTETLEL VIA HET
FORMU
LIER

• Viert u Kerst met een groter gezelschap? Kies dan voor een combinatie
van verschillende schotels, zodat u nog meer variatie heeft.
• Kies voor gemak en bestel ook onze overheerlijke huisgemaakte sauzen.

€ p.p.
per persoon
Gourmet Puur
Zes pure smaken uit onze slagerij: entrecôte dry-aged, haasbiefstuk, kipfilet Poulet des Landes Label Rouge, (± 300 gram)
ibericofilet, kalfsoester en lamshaasje. Voor de bakplaat of gourmet
(5501)

(5591)

Teppanyaki

per persoon
(± 400 gram)

€ 12,85

Gourmet Extra Luxe

per persoon
(± 350 gram)

€ 10,85

Visgourmet

per persoon
(± 400 gram)

€ 14,00

Wildgourmet

per persoon
(± 400 gram)

€ 13,75

Gourmet

per persoon
(± 300 gram)

€ 6,75

Kindergourmet

per persoon
(± 200 gram)

€ 3,75

Fondue

per persoon
(± 300 gram)

€ 7,60

Bouillonfondue

per persoon
(± 300 gram)

€ 7,25

Een selectie van luxe vleesspecialiteiten: haasbiefstuk, ibericofilet, 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
(5571)

Luxe en gevarieerde visschotel met 12 stuks vis en garnalen. Alleen voor Kerstmis en Oudjaar te bestellen!
(5581)

Elf soorten wild: hertenbiefstuk, hertenhaas, haasfilet, fazantfilet, parelhoenfilet, wilde eendenfilet,
kwartelborstfilet, tamme eendenborstfilet, houtduiffilet, eendenlever, kwarteleitje. Alleen voor Kerstmis te
bestellen!
(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)

€ 13,85

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

DE LEKKERSTE KOUDE SAUZEN UIT EIGEN KEUKEN
€ p. 100 g.

Besteldata:
• Wilt u een schotel bestellen voor een fijne start
van uw Sinterklaasavond? Bestelt u dan uiterlijk

(396)

Truffelmayonaise

bakje 125 g.

€ 3,98

(398)

Aioli

bakje 125 g.

€ 1,60

(375)

Knoflooksaus

bakje 125 g.

€ 1,55

(369)

Spareribsaus

bakje 125 g.

€ 1,55

uiterlijk zaterdag 16 december via het losse

(374)

Kerriesaus

bakje 125 g.

€ 1,55

kerstbestelformulier.

(371)

Cocktailsaus

bakje 125 g.

€ 1,55

• Wilt u op oudejaarsavond gezellig gourmetten

(395)

Wereldsaus

bakje 125 g.

€ 1,55

of fonduen, geef uw bestelling dan uiterlijk 28

(368)

Duizendeilandensaus

bakje 125 g.

€ 1,55

december aan ons door.

(381)

Hamburgersaus

bakje 125 g.

€ 1,55

(321)

Kruidenboter

bakje 125 g.

€ 2,75

3 dagen vooraf.
• Uw bestelling voor Kerst ontvangen we graag

TIP VAN MEESTER
SLAGER DENNIS
VAN DUN:
“Verras uw gasten en kies in plaats
van gourmet of de bakplaat voor een
sfeervolle en bijzondere winterbarbecue.
Nèt zo ongedwongen, maar verrassend
anders. We vertellen u er graag meer
over!”

Vlees met de
Van Roesselgarantie
KALFSVLEES

HET MOOISTE RUNDVLEES

Luxe en delicate smaken,

Persoonlijk voor u geselecteerd
€ p. 100 g.

optimaal mals vlees.
(100)

Gevulde kalfsrollade

± 1000 g.

€ 2,55

Met een vulling van kalfsgehakt,
pistachenootjes en diverse kruiden
(84)

Kalfsoester

Italiaanse kalfsroerbak

Truffel-geschnetzeltes
van kalfsvlees

Malse kleine kalfsschnitzeltjes
gemarineerd met zachte truffel

(16)

(14)

€ 3,99

Runderhaas/Tournedos

€ 5,80

Kogelbiefstuk

€ 2,99

Botermals en smaakvol
(17)

€ 2,85

Malse kleine kalfsschnitzeltjes
gemarineerd op Italiaanse wijze
(183)

€ p. 100 g.

bij onze vaste mester!
De lekkerste van de Langstraat!

Of kalfsfricandeau als groot stuk
(168)

BES
BESTETLEL VIA HET
FORMU
LIER

Diamanthaas

± 600 g.

€ 3,45

Biefstukpuntjes

± 500 g.

€ 2,49

Staartstuk

min. 500 g.

€ 2,80

Bavette

min. 500 g.

€ 2,65

Flank steak

min. 500 g.

€ 1,64

Het malse ‘haasje’ uit de schouder
(39)

€ 3,25

Malse gemarineerde stukjes biefstuk
met gratis bakje saus
(525)

Door de rijping een boterzachte rosbief
met een randje vet
(554)

De favoriet van topkok
Herman den Blijker
(560)

Het geheim van de echte BBQ-er!
(5)

Dik stuk van de nek

€ 1,99

Mager draadjesvlees

Rosbiefrollade

min. 750 g.

€ 2,80

Stoofrollade

min. 750 g.

€ 2,09

± 350 g.

€ 3,48

(25 )

Om rosé te garen
(10)

Om te stoven
(482)

Ribeye Nieuw Zeeland

CHEF-SLAGER
CHRIS VERKUIJL TIPT:
“Leg dry aged vlees voordat u het bakt eerst
gedurende een uur in een heteluchtoven,
verwarmd op 50 graden (uitgaande van 4 tot 5 cm
dik; dikkere vleesdelen moeten wat langer in de
oven; zet bij kalfsvlees de oven op 60 graden).
Kruid het vlees daarna met grof zeezout, vers
gemalen peper en een beetje olijfolie. Masseer dit
licht in. Bak of grill het vlees aan beide zijden op

€ p. 100 g.
(567)

Côte a l’os Dry-Aged MRIJ-rund

min. 700 g.

€ 3,75

Entrecôte Dry-Aged MRIJ-rund

min. 400 g.

€ 3,99

Côte de Boeuff MRIJ-rund

min. 800 g.

€ 3,99

Sukadesteak (flat iron)

min. 400 g.

€ 2,95

De kotelet van het rund
(582)

Een steak van de rugfilet
(521)

De kotelet van het rund, zonder bot
(566)

MRIJ-rund gerijpt op het schouderblad.
Grillen als biefstuk

hoog vuur; het is een prachtig stuk vlees voor een
feestelijke en sfeervolle winterbarbecue! Snijd het
vlees vlak voor het serveren in dunne plakjes en
bestrooi het licht met grof zeezout.”
BES
BESTETLEL VIA HET
FORMU
LIER

Als slagers vinden wij uiteraard niets mooier dan een prachtig stuk
puur vlees als hoofdgerecht. De liefde voor lekker eten en eerlijk

SPECIALE

vlees dat op ambachtelijke wijze wordt geselecteerd en verwerkt,

SELECTIE

is generatie op generatie doorgegeven. Voor de aankomende
feestdagen maakten wij een selectie van het mooiste, delicate
vlees. Fijnproevers en levensgenieters, laat u inspireren!
BES
BESTETLEL VIA HET
FORMU
LIER

WILD

LAMSVLEES

Culinaire en rijke smaken;

Lamsvlees, een echte delicatesse. Deze specialiteiten

optimaal genieten tijdens de feestdagen.

Hertenbiefstuk

(76)

(735)

Hertenhaas

€ p. 100 g.

± 150 g.

€ 4,18

± 400 g.

€ 5,45

zijn héérlijk met onze huisgemaakte rodeportsaus.
Bekijk onze sauzenkaart, u bestelt ze makkelijk mee.
€ p. 100 g.

Lamshaas

± 60 g.

€ 4,45

Lamsrack

± 40 g.

€ 4,45

± 1500 g.

€ 2,75

pakje ± 500 g. € 1,99

(109)

Reerugfilet

± 400 g.

€ 9,38

(113)

(741)

Reebiefstuk

max. 100 g.

€ 5,75

(127)

Hazenbout

± 350 g.

€ 1,88

(107)

Fazantfilet

± 120 g.

€ 2,95

Parelhoenfilet suprême

± 180 g.

€ 2,38

(75)

Tamme eendenborstfilet
Canette

± 300 g.

€ 2,70

Confit de Canard
geconfijte eendenbout

± 250 g.

€ 2,45

± 300 g.

€ 0,99

18 stuks per
tray

€ 4,50 per
tray

(77)

Hertenpoulet/stoofvlees

Voor al uw mooie wildstoofschotels
(736)

(1296)

Met vel en vleugeltje

(720)

(71)

Tamme konijnenbouten

(587)

Kwarteleieren

(1905)

Lamsboutrollade

VARKENSVLEES
Het beste varkensvlees met een fijne structuur,
€ p. 100 g.

Dat kan; geeft u dat aan bij uw bestelling.

Herfsthaasje

bakje voor
2 personen

€ 2,35

Varkenfiletrollade

min. 1000 g.

€ 1,89

Varkensrollade

min. 1000 g.

€ 1,55

Mini beenhammetje

± 1000 g.

€ 1,85

(499)

Wilt u uw vlees door ons laten garen?

€ 5,- per stuk.

Gemarineerd met een zachte Griekse
marinade

een laag vetgehalte en een optimale smaak.

TIP
Meerprijs bedraagt

Boterzacht, Provençaals gemarineerd

Ovenklare varkenshaasmedaillons in
rode wijnsaus met champignons en
roomkaas
(46)

Mager
(53)

Licht doorregen
(60)

Voorgegaard
(50)

Varkenshaas

€ 2,10

BES
BESTETLEL VIA HET
FORMU
LIER

WARME SAUZEN
Uit onze eigen keuken;
thuis alleen maar even verwarmen.

€ p. 100 g.

Cantharellen-truffelsaus

bakje 200 g.

€ 2,90

Rodeportsaus

bakje 200 g.

€ 2,15

Forestièresaus

bakje 200 g.

€ 2,15

Kreeftensaus

bakje 200 g.

€ 2,75

Rodewijnsjalottensaus

bakje 200 g.

€ 2,15

Truffel-portjus

bakje 200 g.

€ 2,50

Peper-roomsaus

bakje 200 g.

€ 2,15

Champignon-roomsaus

bakje 200 g.

€ 2,15

Jus de veau /kalfsfond

bakje 200 g.

€ 2,50

(372)

Heerlijk bij kalfsoester, runderhaas en
hertenbiefstuk
(379)

Heerlijk bij kalfsrollade en hertenbiefstuk
(840)

Heerlijk bij wild, biefstuk, gevogelte en
varkenshaas
(827)

Heerlijk bij diverse vissoorten, kalfsvlees
en pastagerechten
(370)

Heerlijk bij kalfsrollade, biefstuk en
tamme eendenborst
(388)

Heerlijk bij gevulde kalfsrollade,
tournedos en wildsoorten
(831)

Heerlijk bij Côte de boeuff en
biefstuksoorten
(376)

Heerlijk bij varkenshaas en kalfsoester
(351)

Huisgemaakt, dé basis voor uw
zelfgemaakte saus

MEESTER-SLAGER DENNIS VAN DUN TIPT:
“Naast ons ‘gewone’ varkensvlees bieden we twee
bijzondere specialiteiten aan: Ibérico varkensvlees
en sinds kort ook varkensvlees van het ras The Duke
of Berkshire. Wie tijdens de feestdagen wil genieten
van dit delicate varkensvlees, kan er uiteraard naar
informeren in onze slagerij.”
€ p. 100 g.
(1145)

Ibérico Varkenshaas

± 300 g.

€ 3,85

Ibérico Filet

per 2 stuks

€ 3,35

Origineel Spaans
(1147)

Origineel Spaans

Duke of Berkshire

Diverse delen, zoals buikspek, rack
en procureur. Prachtig voor de
winter-BBQ!

KERSTKLASSIEKER
IN THE SPOTLIGHT:
GEVULDE KALKOEN

In veel families is het aansnijden van de kalkoen
een prachtige traditie. Wilt u genieten van deze
kerstklassieker en verzekerd zijn van succes?
Slagerij-Traiteur Van Roessel maakt het u graag
gemakkelijk: bestel een gevulde kalkoen die u alleen
nog maar in de oven hoeft te garen. Samen met onze
vaste leverancier selecteren we het mooiste vlees.
Deze vullen wij met een smeuiige vulling op basis van
kalfsgehakt met abrikoos, pistache en peper.
Het gewicht van zo’n prachtige gevulde kalkoen is
circa 4,5 kilo. Goed voor een fantastisch culinair
kerstdiner voor 8 tot 10 personen!

KALKOEN EN KIP

BES
BESTETLEL VIA HET
FORMU
LIER

€ p. 100 g.

Gevulde kalkoen

8-10 pers /
4,5 kg

€ 1,89

(729)

Babykalkoen

± 3 kilo

€ 1,19

(729)

Kalkoen

± 5 kilo

€ 1,19

(726)

Kalkoenrollade

± 700 g.

€ 1,69

Kalkoendijen

± 1000 g.
p.st.

€ 0,94

Hoevekip Heel (Poulet Des Landes) Label Rouge * * *

± 1600 g.

€ 1,09

Kipfilet met vel (Poulet Des Landes) Label Rouge * * *

per 2 stuks

€ 2,38

(725)

Gevuld met kalfsgehakt, pistache, peper en abrikoos. Bereidingstijd in de oven circa 3 uur. Laat de kalkoen
vervolgens 45 tot 60 minuten rusten voordat u ‘m aansnijdt. U krijgt bij uw bestelling een uitgebreide toelichting

Malse kalkoenrollade van dijenvlees, heerlijk gekruid
(728)

Met been
(165)

De ‘echte’ boerenscharrelkip
(170)

De ‘echte’ boerenscharrelkipfilet

SERVEERTIPS VAN CHEF-KOK JOHN VAN DELFT:

WIJNSUGGESTIE

“Bij deze kerstklassieker passen mooie traditionele

Bij kalkoen kunt u zowel witte als rode wijn serveren.

bijgerechten: knolselderijpuree, spruitjes, witlofrolletjes

Lekkere bijpassende wijnen uit ons assortiment zijn

met ham en kaas en stoofpeertjes. Natuurlijk hoort

Cabernet Sauvignon van Guichard (rood) en Chardonnay

er ook een saus bij, zoals de forestièresaus en de

van Guichard (wit).

champignon-roomsaus uit onze keuken. Maakt u graag
een saus naar eigen recept? Onze jus de veau is daarvoor
een perfecte basis.”

LEVER UW
KERSTBESTELFORMULIER
UITERLIJK ZATERDAG
16 DECEMBER IN!

U kunt uw kerstbestellingen tot en met
zaterdag 16 december inleveren in onze winkel
(Grotestraat 197, Waalwijk).
Na deze datum kunnen we helaas géén
kerstbestellingen meer aannemen.
Kerstbestellingen zijn uitsluitend af te halen op
zondag 24 december.

Op zondag 24 december staat uw bestelling
voor u klaar op onze locatie aan de
Eerste Zeine 90 in Waalwijk. U bent er van
harte welkom tussen 08.30 en 15.00 uur.
Onze winkel is deze dag gesloten.

Wilt u nog aanvullende inkopen doen? U kunt tot en met zaterdag 23 december terecht
in onze winkel, waar u uiteraard een prachtig aanbod voor de kerst vindt. Alles wordt
optimaal vers bereid en is dan ook prima meerdere dagen smakelijk en houdbaar.
Bestellen voor Sint en Oud & Nieuw? Informeer ernaar in de winkel!

OPENINGSTIJDEN WINKEL IN DECEMBER
• Op dinsdag 5 december zijn we geopend tot 18.00 uur.
• Op vrijdag 22 december zijn we extra lang geopend: van 08.30 tot 20.00 uur.
• Ook op zaterdag 23 december zijn we extra lang open: van 08.30 tot 17.00 uur.
• De winkel is gesloten op zondag 24 december, maandag 25 december,
dinsdag 26 december, zondag 31 december en maandag 1 januari.
• Op alle overige dagen gelden onze normale openingstijden:
iedere werkdag tot 18.30 uur en op zaterdag tot 16.00 uur.

HET TEAM VAN VAN ROESSEL
WENST U EEN HEERLIJKE
FEESTMAAND TOE!
KIJK OP SLAGERIJVANROESSEL.NL VOOR ALLE ACTUELE
AANBIEDINGEN ÉN VOLG ONS OP  FACEBOOK EN  INSTAGRAM
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