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Peter Groot, keurslager

Beste klant,
De feestdagen staan vooral voor het samen
zijn en samen genieten. Van elkaar en dan
vooral onder het genot van heerlijk eten en
drinken. Of u nu gaat voor een uitgebreid
diner, gezellig gaat gourmetten of een
lekkere borrel serveert, wij denken graag met
u mee!
In deze brochure laten wij u graag
kennismaken met onze heerlijke
producten waar u alle kanten mee
op kunt. Daarnaast laten wij u ook graag zien
waar ons ambachtelijk vlees vandaan komt.
Want puur, bewust en eerlijk vinden wij
ontzettend belangrijk. Heeft u vragen over de
bereiding, of advies nodig vraag het ons team
gerust.
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Wij wensen u sprankelende
feestdagen toe!
Feestelijke groet,
Keurslager Peter Groot & team

Prijswijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.
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ONTSPANNEN

DE FEESTDAGEN IN
Wanneer u zelf een kerstdiner organiseert, is het
natuurlijk de bedoeling dat u daar zelf ook
volop van kunt genieten. Wij geven u graag een
aantal tips om de feestdagen ontspannen te
beginnen!
Menu samenstellen
• Bedenk een menu dat bij al uw gasten past.
• Kies voor bijgerechten die wij al voor u (gedeeltelijk)
hebben voorbereid, denk aan: soep, aardappelgratin,
haricots verts met spek of een mooi dessert uit een
glaasje.
• Kies voor 1 pronkstuk zoals ossenhaas of hele
kalkoen en maak daar meerdere bijgerechten bij.
Kiest u voor gourmetten, fonduen of steengrillen? Wij
hebben hier mooie gevarieerde schotels voor. Het
voordeel hiervan is dat u het meeste enkel klaar hoeft
te zetten.
Tafelaankleding
Heeft u genoeg borden, schalen, bestek en glazen voor
al uw gasten? Bedenk ook alvast hoe u de tafel gezellig
wilt gaan aankleden. Met mooie glazen, servetten en
een net tafelkleed heeft u de feestelijke sfeer al snel te
pakken. Tip! Strooi wat glinsterende sterretjes over de
tafel voor een sprankelend effect.

Inkopen
• Maak een lijstje en verdeel alle producten in
categorieën (zoals vlees, groenten, zoet).
• Haal minimaal een week van te voren alle houdbare
producten in huis.
• 1-2 dagen voor het diner kunt u de laatste verse
ingrediënten kopen zoals verse kruiden en vlees.
Schalen in plaats van borden
Borden opmaken kost vaak veel tijd en vergt
zorgvuldigheid. Vul een aantal mooie schalen met het
eten en zet deze op tafel. Zo kan iedereen zelf
opscheppen. Dit scheelt tijd én iedereen kan zelf
bepalen wat hij/zij wil eten en hoeveel. Dit geldt
natuurlijk niet voor bepaalde voorgerechten zoals
carpaccio of een vitello tonato.
Goede voorbereiding
Begin 2 dagen van te voren met de voorbereidingen van
uw kerstdiner. Denk aan het snijden van ingrediënten,
het maken van bijvoorbeeld de soep, een saus of
misschien wel alvast het dessert. Als u op de dag zelf
niet alleen maar in de keuken wilt staan, kiest u dan
zoveel mogelijk voor gerechten die u op het laatste
moment bijvoorbeeld alleen nog maar hoeft op te
warmen.
Moment suprême
Op de dag zelf dekt u de tafel, zet u de borden, glazen
en het bestek klaar om vervolgens in de keuken de
laatste voorbereidingen te treffen. Zo blijft er zelfs nog
tijd over om even te ontspannen en een gezellig
muziekje op te zetten.

Geniet samen!
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PUUR EN
BEWUST

GENIETEN VAN AMBACHTELIJK VLEES

COTE DE BOEUFF

Voor velen het allermooiste
stuk vlees van het rund.
Zachte en volle smaak.
Fantastisch stuk vlees met
bot. Ook geschikt voor op
de BBQ. Favoriet van Peter.
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EerlijkVERDIENT
vleesEEN GOED VERHAAL

RUNDVLEES VAN GILLES

Een goed stuk vlees begint bij een goed leven. Deze dieren krijgen gevarieerd voedsel, hebben voldoende stalruimte en zijn
altijd met respect behandeld. Van boer tot slager: Vlees van Gilles kent iedereen persoonlijk. Zij geloven in onze producten en
de kwaliteit die wij bieden, daar willen wij ook zeker niet ingewikkeld over doen. Wij zijn volledig transparant.

KOGELBIEFSTUK ENTRECOTE ROSBIEF

RIBEYE

PICANHA HAASBIEFSTUK

LIVAR
		 VARKENSVLEES

			
Wilt u zeker zijn van een puur stukje varkensvlees? Dan is Livar het beste varkensvlees dat er is. De pure
smaak is de beloning van goede zorg voor de Livar varkens. Livar varkens worden ook wel Limburgs Kloostervarken
genoemd omdat de oorsprong ligt op de eeuwenoude kloosterboerderij in Echt (Limburg). Met trots draagt het Livar
varkensvlees drie sterren van het Beter Leven Keurmerk. Hiermee is Livar het enige varkenslvees (buiten de biologische
sector) met het hoogst haalbare predicaat voor dieren.

RIBEYE

PROCUREUR

BUIKSPEK

LIVAR RACK
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ZELF UW

GOURMET SAMENSTELLEN

Haasbiefstuk
Naam:........................................................
ca. 200 gram.
prijs p.s € 11,50

Telefoonnummer:.....................................
...........X
ongemarineerd
..........schaaltje
x schaaltje
o ngemarineerd

Datum ophalen:.......................................
............
schaaltje
x
gemarineerd*
...........X
schaaltje
gemarineerd*
Kogelbiefstu k
ca. 200 gram.
prijs p.s € 6,25
...........X
..........schaaltje
schaaltj
x
e ongemarineerd
ongemarineerd
............
xchaaltje
s gemarineerd*
gemarineerd*
...........X
schaaltje

Varkenshaas
ca. 200 gram.
prijs p.s € 4,50

...........X
ongemarineerd
..........schaaltje
xchaaltje
s
ongemarineerd
............
xchaaltje
s gemarineerd*
gemarineerd *
...........X
schaaltje

...........X
ongemarineerd
..........schaaltje
xchaaltje
s
ongemarineerd
............schaaltje
schaaltje
x
gemarineerd*
...........X
gemarineerd*

ca. 200 gram.
prijs p.s € 4,95
.......... x schaaltje

ca. 200 gram.
prijs p.s € 8,75
...........X
ongemarineerd
..........schaaltje
xchaaltje
s
ongemarineerd
............
xchaaltje
s gemarineerd*
gemarineerd *
...........X
schaaltje

Bacon vink
ca. 200 gram.
prijs p.s € 4,20
.......... x schaaltje

Rundervink
ca. 200 gram.
prijs p.s € 4,20
.......... x schaaltje

Biefstuk
Stroganoff
ca. 200 gram.
prijs p.s € 5,95
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...........X
ongemarineerd
..........schaaltje
schaaltj
x
e ongemarineer
d
............
xchaaltje
s gemarineerd*
gemarineerd *
...........X
schaaltje

ca. 200 gram.
prijs p.s € 6,75
...........X
ongemarineerd
..........schaaltje
x
d
............
x
chaaltje
s
gemarineerd*
...........X schaaltje gemarineerd*

Mini Kip shaslick
ca. 200 gram.
prijs p.s € 4,95
.......... x schaaltje

Kalfsschnitzel
ca. 200 gram.
prijs p.s € 8,75
...........X
ongemarineerd
..........schaaltje
xchaaltje
s
ongemarineerd
............schaaltje
xchaaltje
s
gemarineerd *
...........X
gemarineerd*

ca. 200 gram.
prijs p.s € 8,20
...........X
schaaltje
ongemarineerd
.......... schaaltj
x
e ongemarineerd
...........X
gemarineerd*
............schaaltje
xchaaltje
s
gemarineerd*

Runderhamburger

Shoarmavlees

ca. 200 gram.
prijs p.s € 4,20

ca. 200 gram.
prijs p.s € 3,30

.......... x schaaltje

Oosterse Biefstuk
ca. 200 gram.
prijs p.s € 5,95

.......... x schaaltje

.......... x schaaltje

Carpaccio misto

Mini gehaktspies

c.a 200 gram
prijs p.s € 6,90

c.a 200 gram
prijs p.s € 4,50

.............x schaaltje

ca. 200 gram.
prijs p.s € 8,20

Kipsate

Lamsrack
ca. 200 gram.
prijs p.s € 3,30

Hertenbiefstuk

.............x schaaltje

.......... x schaaltje

Gamba spies
ca. 200 gram.
prijs p.s € 8,75
.......... x schaaltje

* Reken ongeveer 300 gram vlees p.p
* In 1 bakje zit circa 200 gram vlees
* Ongeveer 2 bakjes p.p
* Ongeveer 3 bakjes v.d bourgondische eter
* Gemarineerd vlees blijft beter op kleur

Totaal aantal schaaltjes:...............

GEZELLIG & LEKKER!

Gourmetten is altijd een succes met de
feestdagen. Er is namelijk voor ieder wat
wils en lang tafelen is nog nooit zo gezellig
geweest. Zeker met ons heerlijke
gourmetassortiment. Wij adviseren u graag!

Onze Ambachtelijke

GOURMET

De schotel kunt u gemarineerd
of ongemarineerd
bestellen

z

Gourmetschotel

Schotel

Kruis aan wat van
toepassing is

• Bacon vinkje
• Biefstuk
• Hamburger of
• Kipfilet
• Varkenshaas Tartaar
Aantal personen

NIEUWE GOURMETTEN:
• Aparte kleine schaaltjes
• Gemakkelijk op te bergen in de koelkast
• Handig uit te wisselen aan tafel
• Geheel naar eigen wens samen te stellen
• Feestelijke presentatie

U kunt bij ons heel eenvoudig zelf uw
gourmetfeest samenstellen. Op deze manier
heeft u een gourmetschotel helemaal naar
smaak van u en uw gasten! Zie hiernaast
ons assortiment gourmet bakjes.
Neem eens een kijkje in onze toonbank of
op onze website. Maar u kunt ook altijd bij
ons team terecht met al uw gourmetvragen.

Fondueschotel

De schotel kunt u gemarineerd
of ongemarineerd
bestellen

Kruis aan wat van
toepassing is

• Bacon vinkje
• Biefstuk
• Hamburger of
• Kipfilet
• Varkenshaas Tartaar
Aantal personen

Bestelling geplaatst door:
Naam...............................................................
Telefoonnummer............................................
Datum ophalen...............................................

R GEZELLIGE ÉN SMAKELIJKE FEESTDAGEN BEGINNEN BIJ UW KEURSLAGER PETER GROOT R
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CARPACCIO
VAN
HAM
met kastanjes en rood fruit
RECEPT R

4

z

R

Voorgerecht voor 4 personen

Ingrediënten
• 400 g ham (zoals: gekookte
achterham, beenham, mortadella
of serranoham)
• 4 eetlepels uitgebakken spekblokjes
• 8 gekookte kastanjes
• 2 stronkjes roodlof
• 1 doosje verse frambozen (200 g)
• 1 pakje diepvriesframbozen (250 g)
• 150 ml honing
• 100 ml water
• 3 blaadjes gelatine
• 60 ml frambozenazijn
• Kleine, groene kruidenblaadjes
(of eetbare bloemetjes)
• 100 ml olijfolie
• Peper en zout

8

Bereiding
1. W
 eek de gelatineblaadjes in
koud water, verwarm de honing
met 100 ml water en los de
gelatine erin op. Giet dit in een
bakje en laat het 2 uur opstijven
in de koelkast.
2. Maak de partjes van het roodlof
los, snijd ze in de lengte doormidden en verdeel het over de
bordjes.
3. D
 rapeer de ham over het
roodlof.
4. V
 erkruimel de gekookte kastanjes, verdeel ze over de bordjes

samen met de spekblokjes en de
frambozen.
5. S tort de gelei van honing, door
de kom om te draaien en het
blok gelei op een snijplank te
laten glijden.
6. S nijd de gelei vervolgens in
blokjes en verdeel deze over de
salade.
7. Klop een dressing van olie, azijn,
peper en zout en de diepvriesframbozen.
8. G
 arneer met kleine groene
kruidenblaadjes en druppel er de
dressing over.

Handgeknoopte
ROLLADES

VAN DE CHEF!

RUNDER

LAMS

BAVETTE

K ALFS

VARKENS

K IP

CARPACCIO

TOSCAANS

KERNTEMPERATUUR Rundvlees: rood 48°C rosé 55°C
De kerntemperatuur
is van groot belang
bij het bereiden van
vlees. Deze meet je met
een kernthermometer.
De belangrijkste
temperaturen op een
rijtje:

gaar 70°C

Kalfsvlees:

rosé 55°C

gaar 70°C

Varkensvlees:

rosé 60°C

gaar 70°C

Lamsvlees:

rosé 55°C

gaar 70°C

Kip:

gaar 75°C
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AMBACHTELIJKE
VLEESWAREN

VERS VAN
HET MES
VOOR U
GESNEDEN

Onze ambachtelijke vleeswaren worden dagelijks versgesneden.
Door de speciale manier van verpakken kunt u als consument
onze ambachtelijke vleeswaren langer bewaren. Extra lang
genieten van de lekkerste vleeswaren. 1 ons, 2 ons of een 1/2
ons, het maakt ons niet uit. Wij snijden het graag vers van het
mes voor u af. Geniet ook van onze feestdagentoppers zoals:

BEENHAM

FEESTDAGENTOPPER

GOUD BEKROONDE
GRILLWORST

LIVAR FRICANDEAU

GEBRADEN ROSBIEF

HUISGEMAAKT
LEVERWORST

GEBRADEN
RUNDERROLLADE
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SLAGERS ACHTERHAM

LIVAR ZEEUWS SPEK

FEESTELIJKE SALADES
VAN HET HUIS!
HAM PREI SALADE

CARPACCIO FILET
AMERICAIN

TONIJNSALADE

GEROOKTE KIP
SALADE

GRILLWORST SALADE

FILET
AMERICAIN

FILET AMERICAIN
SPECIAAL

ZALMSALADE

KRABSALADE

FRISSE KIP SALADE KIP KERRIE SALADE

EIERSALADE

RUSSISCHE EISALADE

BEENHAMSALADE

TOMAAT
MOZARELLA SALADE

FEESTDAGENTOPPER

STEAK
TARTAAR

CARPACCIO
TAPENADE
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NIEUWJAARS
ACTIE!
OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN
Zondag 22 december

11.00 - 17.00 uur

Maandag 23 december

08.00 - 18.00 uur

Dinsdag 24 december

08.00 - 17.00 uur

Dinsdag 31 december

08.00 - 17.00 uur

Donderdag 1 januari

08.00 - 18.00 uur

AANBIEDING
Saucijzenbroodjes
Huisgemaakte sauscijzenbroodjes van mager
rundergehakt.

4 stuks

4

00

Aanbieding is geldig van 30 december t/m 5 januari 2020
op vertoon van deze bon.

Begin het nieuwe jaar goed en profiteer in januari
van onze mooie aanbieding.

Vergeet niet te bestellen om
telleurstellingen te voorkomen!

WEET WAT U EET: ONZE MERKEN

R VERSTAND VAN LEKKER VLEES R KWALITEIT VOOROP R SERVICE OP MAAT R FEESTDAGENSPECIALIST R

Peter Groot, keurslager
Winkelcentrum De Hoef - Van Ostadelaan 276, 1816 JH Alkmaar
Tel. 072-5120919
www.grootalkmaar.keurslager.nl
info@grootalkmaar.keurslager.nl

BESTEL OOK ONLINE
IN ONZE WEBSHOP

