leuk om te geven en om te krijgen

de lekkerste kerstpakketten
met smaakvolle producten van
ove
versspecialisten in en om Vollenh

Bij uw
kwaliteits
slager(s)

leuk om te geven of te krijgen met de feestdagen
Borrelpakket

De inhoud van dit pakket:

g van
Bij inleverin
punten
500 Venose

Franse toastjes, droge worst, kipgrillworst

29,99

met kaas, ossenworst, Venose hunebed,
Franse selderij met kruidencreme, tomatenmozzarella salade, fijne leverworst,
Bourgondische varkenspaté, fuet naturel,
Doesburgse mosterd, doempies (droge

39,

99

Met Venose strookjes van
Bakkerij Houtsma

worstjes), Venose strookjes van Bakkerij
Houtsma en een flesje Blonde van Maurits
bier uit Blokzijl. Mooi opgemaakt op een
nostalgisch houten dienblad met handvaten.

per stuk

Met Blonde van
Maurits bier

Fijne feestdagen
pakket

g van
Bij inleverin
punten
500 Venose

De inhoud van dit pakket:

39,99

Fijne rookworst, handgeknoopte
varkensfiletrollade, stuk kaas van EKO
Boerderij De Eerste, rolladeschijven,
slavinken, mediterraanse worst, boer’n
kipgehaktschntizel, houthakkerssteaks,

49,

potje ardense paté, fles droge witte wijn

99

Pionier van wijngaard Maronesse. Mooi
opgemaakt op een nostalgisch houten
dienblad met handvaten.
Met kaas van
EKO boerderij De Eerste

per stuk

Met wijn van
wijngaard Maronesse

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
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de cadeau selectie van slagerij heetebrij
Bourgondisch pakket
De inhoud van dit pakket:

Stuk staartstuk, warm gerookte zalmmoot,

g van
Bij inleverin
punten
se
no
Ve
0
50

44,

handgeknoopte procureurrollade, strengen

99

voorgebraden spareribs en een fles kruidige en
volle rode wijn Cabernet Cantor van wijngaard
Maronesse, opgemaakt op een robuuste
kenghouten snijplank.

54,

99

Met wijn van
wijngaard Maronesse

Heeft u nog andere wensen of vragen?
Bij Slagerij Heetebrij is alles bespreekbaar.

per stuk

Familie pakket

g van
Bij inleverin
punten
500 Venose

59,99

De inhoud van dit pakket:
Handgeknoopte runderrollade,
sudderlappen, een zakje Hachee mix,
Hollandse stoofperen van De Echte
Groenteman Simon Dragt, varkenshaas,
voorgebraden kiprollade, kipburgers,
speklappen zonder zwoerd, fijne
rookworst, kip leverworst en een fles

69,

99

kruidige en volle rode wijn Cabernet
Cantor van wijngaard Maronesse. Mooi
opgemaakt op een nostalgisch houten
dienblad met handvaten.
Met peren van De Echte
Groenteman Simon Dragt

per stuk

Met wijn van
wijngaard Maronesse

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Volg ons op de socials en zie aanbiedingen en nieuwtjes!

/slagerijheetebrij

@slagerveno

