Feestelijk genieten
Gezellig gourmetten met vrienden of familie begint bij Uw Slager. U kunt bij ons
terecht voor een compleet verzorgde gourmetparty met uiteraard het lekkerste
Vechtdal vlees, maar ook kruidenboter, brood, salades, gesneden paprika, ui,
champignons etc. kan allemaal voor u geregeld worden. Kortom, u zorgt voor het
feestje en de gasten en wij voor de rest! De schotels zijn online te bestellen in de
webshop op www.slagerijkouwen.nl.

Standaard

Luxe

Fijnproever

• Biefstuk		
• Schnitzeltje		
• Kipfilet
• Mini hamburger
• Speklapje
• Shoarmavlees
• Mini slavink

• Kogelbiefstukje
• Varkenshaas
• Kipfilet
• Mini saté
• Mini hamburger
• Mini shaslick
• Shoarmavlees

• Haasbiefstuk
• Lamsspies
• Varkenshaas
• Mini cordon bleu
• Pepersteak
• Kip houthakkersteak
• Kalfsschnitzel

p.p.

5.
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7.
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p.p.

8.

90

Gourmetre
cepte
Mini ham

Iedere gourmetschaal kan aangevuld worden met salade, stokbrood, kruidenboter en sausjes.
Meerprijs € 3,50 p.p.
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Uw Slager Kouwen
Burg. Backxlaan 339 ~ 7711 AD Nieuwleusen ~
T. 0529 – 481078 ~ www.slagerijkouwen.nl

Fondue
Genieten in ontspannen sfeer
Bij een feestje wordt vaak het fonduestel tevoorschijn gehaald. Want uit
onderzoek is gebleken dat met bijzondere dagen fonduen nog altijd erg
populair is.

Standaard

De Luxe

• Runderbief-blokjes
• Varkensfilet-blokjes
• Kipfilet-blokjes
• Mini gehaktballetjes
• Mini slavink
• Mini blindevink

• Kogelbiefstuk
• Varkenshaas
• Kipfilet
• Lamsvlees
• Kalfsvlees
• Mini slavink
• Stroganoff gehaktbal

p.p.

5.50

p.p.

7.

95

Iedere fondue schaal kan aangevuld
worden met salade, stokbrood, kruidenboter en sausjes.
Meerprijs € 3,50 p.p.
Graag de schotel vooraf bestellen en in
de winkel afhalen!

Een gezellig feest met familie en vrienden, een bedrijfsfeest of
een buurtfeest; Uw Slager Kouwen zorgt voor een perfecte
presentatie, persoonlijk advies, alle faciliteiten en bovenal de
beste, en meest verse lekkernijen. Zo bent u te gast op uw eigen
feest en profiteert u van het gemak dat ú wilt!

