GENIETEN!

Gourmetschotels - Buffetten
Hapjes - WinterBBQ
Jilles Kramer Slagerij

RESERVEER
Voor de échte smaakbeleving moet vlees
enkele weken rijpen. Hierdoor krijgt het
vlees een zeer malse structuur en intense
smaak.
Na 28 dagen controleert Jilles of Marcel
het rijpingsproces, en snijdt hij het uit tot
een mooi stuk vlees.

Wij rijpen het rundvlees op besteling dus
reserveer tijdig uw dry-aged entrecôte /
côte de boeuf voor de feestdagen.

Deze bestelling graag tijdig doorgeven,
dat kan nu ook via onze nieuwe
WhatsApp service: 06-28095171
dry-aged entrecôte/côte de boeuf

Jilles Kramer Slagerij

jilleskramer.nl

VIER HET LEVEN

met onze verrukkelijke Gourmetschotels!
Gourmet LUXE 11,00 p.p.

Gourmet FAVORIET 7,25 p.p.

• Lamsrackje

• Hamburgertje

• Biefstukspiesje

• Kip Satéetje

• Tartaarbolletje

• Kip Shoarma

• Wave’tje (kip op stok)

• Pulled Porc

• Toscaans Biefstukrolletje

• Gemarineerd Biefstukje

• Satéetje van varkenshaas

• Wave’tje (kip op stok)

• Steak Pampa

• Gehaktballetje

Gourmet KIDS 4,95 p.p.

Gourmet BOURGONDISCH 9,95 p.p.

• Hamburgertje

• Biefstuk Stroganoff

• Slavinkje

• Bavette

• Gehaktballetje

• Kippendijenvlees

• Shoarma

• Pulled Porc

• Kipspiesje

• Spekreepjes met ui
• Varkenshaas-met-brie
• Kip Shoarma

Jilles Kramer Slagerij

jilleskramer.nl

*Gourmet Schotels maken wij vanaf
minimaal 2 personen
*Het is niet mogelijk om wijzigingen in een
gourmetschotel te maken
*Wél is het mogelijk producten los
te bestellen, deze gaan niet op een
gourmetschotel maar worden in een
foodtainer verpakt
Al onze gourmetschotels
zijn glutenvrij

Gourmet POPULAIR 7,25 p.p.
• Gemarineerde Kipfilet
• Hamburgertje
• Gemarineerd Varkenslapje
• Slavinkje
• Gemarineerde Biefstukje
• Shoarmavlees
• Biefstuk Stroganoff

Mmmm...

HAPJES

gezelligheid op tafel!
Hapjes Schotel 56 stuks voor 34,95

Hapjes Schotel 112 stuks voor 64,95

Beide schotels zijn voorzien van de volgende hapjes; eitje-rookvlees, wraphapje-ham, plakjes grillworst, wraphapje-rosbief & kaas-notencervelaat
Party pan met 6 soorten specialiteiten van Jilles Kramer voor 34,95

Borrelboutjes, Spareribs, Balletjes, Grillworst, Kipsaté-blokjes en Kippeling
De pan leent u van ons.

Jilles Kramer Slagerij
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OPGEMAAKTE SCHOTEL
heerlijke en mooi!

Salade schotel
“Russisch EI”

Russische EI Salade
Russisch Ei Salade

grote schaal

40 kleine bolletjes huzarensalade 47,50
Russisch Ei Salade

kleine schaal

20 kleine bolletjes huzarensalade 25,00

Carpaccio Schotel
grote schaal voor +/- 20 personen 47,50
kleine schaal voor +/- 10 personen 25,00

Vitello Tonato
grote schaal voor +/- 20 personen 47,50
kleine schaal voor +/- 10 personen 25,00
Jilles Kramer Slagerij

jilleskramer.nl

WINTER BBQ
te bestellen vanaf 20 personen

alleen geschikt voor afsluitbare BBQ

WINTER BBQ pakket 12,95 p.p.
• Lamsracks
• Cote de Boeuf
• Road killed Chickens
• Bavette
• Tortilla- sandwiches
• Argentijnse tomatensalsa
• Chimichurri marinade
• Stokbrood
• Guacamole

BUFFETTEN
Onze buffetten zijn inclusief bordjes en bestek.
Meeneemprijs betekent dat we een dagdeel afspreken wanneer u het buffet komt ophalen,
de producten zijn koud. U krijgt duidelijke instructies hoe één en ander gewarmd moet
worden. Warm bezorgen betekent dat we een tijdstip afspreken in een tijdsbestek van 2
uur, bijvoorbeeld tussen 15.00 en 17.00, het buffet wordt (warm) bezorgd en we spreken een
tijdstip af dat wij onze spullen komen ophalen, u hoeft het niet schoon te maken.

WINTER BUFFET

POPULAIR BUFFET

LUXE BUFFET

te bestellen vanaf 20 personen

te bestellen vanaf 20 personen

te bestellen vanaf 25 personen

• Erwtensoep

• Nasi van ‘t huis

• Italiaanse Lasagne

• Roggebrood met Spek

• Kipsaté met satésaus

• Aardappelgratin

• Boerenkool met Worst

• Russisch ei salade

• Tomaten Salade

• Rijst en Hacheevlees

• Stokbrood

• Carpaccio

11.00 p.p. meeneemprijs
13.50 p.p. warm bezorgen

• Kruidenboter &

• Delicatesse Broden

Filet Americain

• Gegrilde Kippendijtjes

10.50 p.p. meeneemprijs
13.00 p.p. warm bezorgen

met ui & champignons
12.50 p.p. meeneemprijs
15.00 warm bezorgen

wij
ontzor
gen
graag! u

BESTELLEN

neem contact met ons op!
Bellen
0226 - 31 26 18

Mailen
info@jilleskramer.nl

In de winkel
Winkelcentrum
Broekerveiling
Marktplein 7
1721 CK Broek op Langedijk
JillesKramerSlagerij

TIP: Cadeaubon!

Jilles Kramer Slagerij

Facebook
Like ons op es!
ti
ac
ke
voor leu

jilleskramer.nl

BESTELLIJST

Uw gegevens
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Afhaaldatum:
Bezorgdatum:

Gourmetschotels

te bestellen vanaf 2 personen

Gourmet Populair

7,25/p.p.		

x................pers.

Gourmet Favoriet

7,25/p.p.

x................pers.

Gourmet Bourgondisch

9,95/p.p.		

x................pers.

Gourmet Luxe

11,00/p.p.

x................pers.

Gourmet Kids

4,95/p.p.

x................pers.

12,95/p.p.

x................pers.

56 stuks
112 stuks

34,95		

x.................

64,95		

x..................

Party pan met 6 specialiteiten

34,95		

x.................

25,00		

x..................

47,50		

x..................

Winter BBQ
te bestellen vanaf 20 personen

Hapjes
Hapjes Schotel

Russisch Ei Salade

kleine schaal: 20 kleine bolletjes huzarensalade
grote schaal: 40 kleine bolletjes huzarensalade

Z.o.z. voor nog meer lekkers!

BESTELLIJST

HAPJES (vervolg)
Carpaccio Schotel

grote schaal voor +/- 20 personen

kleine schaal voor +/- 10 personen

47,50		

..................

25,00		

..................

47,50		

..................

25,00		

..................

11.00/p.p.

x................pers.

13,50/p.p.

x................pers.

Vitello Tonnato

grote schaal voor +/- 20 personen 47.50

kleine schaal voor +/- 10 personen 25.00

BUFFETTEN
Winter Buffet vanaf 20 personen

meeneemprijs

warm bezorgen
Populair Buffet vanaf 20 personen

meeneemprijs

warm bezorgen

10,50/p.p.

x................pers.

13,00/p.p.

x................pers.

12,50/p.p.

x................pers.

15,00/p.p.

x................pers.

Luxe Buffet vanaf 25 personen

meeneemprijs

warm bezorgen

Bijzonderheden:

Jilles Kramer Slagerij

jilleskramer.nl

