Kerstassortiment
Volop heerlijke ideeën voor het kerstdiner

De Vleespot
Scharrelslagerij
Rijksstraatweg 537 Haarlem
023-5383330 info@devleespot.nl www.devleespot.nl

Kerst, feest voor iedereen!
Het jaar 2021 is weer een jaar geweest waarbij Corona ons in de greep
heeft gehad.
Net als vorig jaar hebben we weer een jaar achter de rug met regels,
bepalingen en beperkingen.
Tevens staat de gehele markt onder druk, zo ook alles in de rundvlees,
pluimvee en wildsector.
Alle prijzen in deze kerstfolder zijn daardoor ook onder voorbehoud van
prijsveranderingen! Dit geheel tegen onze bedrijfsprincipes in.
Ons hele team zal ook dit jaar vol enthousiasme voor U klaar staan en U zo
goed mogelijk helpen om alles zo veel mogelijk naar uw wensen te voldoen.
Helaas is het niet mogelijk om de maand December nieuwe bezorgklanten
aan te nemen, bestaande bezorgklanten worden uiteraard bezorgd op
aangegeven bezorgdagen.
Geef uw bestelling graag tijdig aan, ook dit jaar hanteren wij weer een
maximum aantal bestellingen, dit i.v.m. koelruimte. Laatste besteldag:
maandag 20 December.
Om de 1,5m afstandsregel voor elkaar te respecteren vragen wij U om uw
bestelling bij voorkeur te plaatsen in onze webwinkel. www.devleespot.nl of
met de QR-code.(staat op de laatste pagina)
Het team van scharrelslagerij De Vleespot wenst U gezellige en smaakvolle
feestdagen!

Uiterste besteldatum MAANDAG 20 December.wel van dienst zijn!

Uiterste besteldatum

Maandag 20 december
Aangepaste openingstijden feestdagen
Donderdag 23 december: gesloten
Vrijdag 24 december: 7:00-16:00
Vrijdag 31 december: 8:00-16:00

Heerlijke Verse Kalkoen
Al onze kalkoenen worden vers geleverd!

Hele Kalkoen
Van 2 kilo tot 10+ kilo

Per kilo €13,50
Uw kalkoen kan eventueel ook
worden gevuld met gekruid gehakt en appel.

Hele gevulde kalkoen €15,50 per kilo
Tevens te bestellen:
Kalkoenrollade (€16,50 per kg.)
Kalkoenbouten vrouwelijk 400-600gr per 2 (€9,80 per kg.)
Kalkoendijen vrouwelijk 400-600gr. per 2 (€12,50 per kg.)
Kalkoendijenvlees (€14,15 per kg.)
Kalkoenfilet mannelijk (€16,50 per kg.)
Kalkoenfilet vrouwelijk (€16,50 per kg.)
Kalkoen semi ontbeend (2,5 – 3 kg.) (€21,75 per kg.)
Kalkoen gevuld semi ontbeend (3,5 – 4 kg.) (€23,98 per kg.)

Gourmet Fondue Steengrill
À la carte
Kies uit maar liefst 19 verschillende soorten vlees en
maak zelf uw samenstelling voor op tafel!
Hoe werkt het?
Bekijk hieronder hoeveel u nodig heeft voor uw gezelschap.
Maak vervolgens uw gewenste keuze uit het assortiment en
bereken simpel de prijs!
2 personen = 3 keuzes
3 personen = 5 keuzes
4 personen = 6 keuzes
5 personen = 8 keuzes
6 personen = 10 keuzes
7 personen = 11 keuzes
Bij deze keuzes gaan wij uit van een gemiddelde eter.

Traditioneel €5,75 per soort
Runder Hamburgertjes
Rundervinkjes
Varkensoester
Shoarmavlees
Slavinkjes
Kalkoenfilet
Gourmetworstjes

Luxe €7,50 per soort
Kogelbiefstuk
Kipfilet Tante Door
Varkenshaas
Varkenshaasbrochette
Voorgegaarde kipsaté
Lams shoarma

De Vleespot €8,99 per soort

Kip op Stok Tante Door

Kalfsbiefstuk
Hertenbiefstuk
Lamsbiefstuk
Parelhoenfilet
Tamme eendenborstfilet

Kip shoarma Tante Door
Spanish Mini Chorizo
Groenteburgers

Superieur €12,95 per soort
Ossenhaas/Tournedos
Lamshaas Lamsracks
•
•
•
•

Knoflooksaus
Satésaus
Joppiesaus
Shoarmasaus

•
•
•
•

Sauzen

Piri-piri saus
• Grand veneur saus
Peperroomsaus • Rode wijn kaneelsaus
Yakitori saus
• Cranberrysaus
Cocktailsaus

Wild assortiment 2020
Haas

Gewicht/aantal

€ kg/per stuk

Haas gevild

2-2,2 kg

€56,5 p. st.

Haasbout gevliesd

300-400 gr.

€26,-

Hazenrug heel

600gr.

€55,-

Hazenrugfilet

140-160 gr.

€84,90

Hazegoulashvlees

1 kg

€36,95

Konijn heel tam Frans

1-1,7 kg

€21,70

Wild konijn heel

700-1200 gr.

€21,70 p.st.

Tamme konijnen bouten Frans

200-300 gr.

€37,-

Wilde eend heel

600-700 gr.

€18,50 p. st.

Wilde eenden filet

50-80 gr.

€60,-

Eend heel tam mannelijk

2,5 kg

€15,25

Eend heel tam vrouwelijk

1,5 kg

€15,25

Eenden filet tam mannelijk

400-500 gr.

€35,-

Eenden filet tam vrouwelijk

200-250 gr.

€35,-

Eendenbout tam vrouwelijk

225 gr.

€17,98

Pekingeend heel

2,2 kg

€10,98

Konijn

Eend Wild

Eend Tam

Gekonfijte eendenbout

€21,50

Gerookte eenden filet

€41,30

Eendeborstrollade

~750 gr.

€36,95

Gans

Gewicht/aantal

€ kg/per stuk

Wilde gans heel

1,5-2,5 kg

€20,-

Wilde ganzen poten

200-300 gr.

€28,50

Wilde ganzenfilet met vel

300-350 gr.

€30,-

Fazant
Fazant haan

€21,50 p. st.

Fazant hen

€21,50 p. st.

Fazantfilet

70-150 gr.

€45,50

Fazantbout

100-130 gr.

€26,-

Houtduif
Wilde houtduif
Patrijs
Patrijs roodpoot

250-350 gram
250 – 350 gram

€10,80 p. st.
€12,50 p. st.

Parelhoen
Parelhoen heel

1.2 kg

€13,98.

Parelhoenfilet

Per 2 +/- 260gr.

€39,15

Per 2 +/- 150-200gr.

€21,50

Hele kwartel

Per 4 verpakt

€18,98 per 4.

Kwarteleieren

Per 18 stuks

€6,45

Parelhoenpoten
Kwartel

Ree
Reerug heel
Reebout met bot
Reerugfilet
Ree biefstuk
Ree goulashvlees

1-1.5 kg
1.5-2.5 kg
Per 1.5 kg
100-120gr.
1 kg

€68,50
€35,95
€120,€80,€32,50

Wild Zwijn

Gewicht/aantal

€ kg/per stuk

Wild zwijn bout met been

1,5-2,5 kg

€19,90

Wild zwijn biefstuk

140-160 gr.

€48,-

Wild zwijn goulashvlees

1 kg

€32,50

Hele Poussin wit

550-600 gr.

€14,05 p. st.

Hele Coquelet

550-600 gr.

Kip
€15,15 p. st.

Kangaroe
Kangaroefilet

250-400 gr.

€30,50

1 kilo

€25,-

Wildkarkassen

2,5 kg

€10,50

Wild botten

5 kg

€10,50

Goulashvlees
Wild goulashvlees
Soep & bouillon

Hert assortiment
Een hert heeft een milde wildsmaak en het vlees lijkt
qua structuur op rundvlees.
Deze milde smaak valt goed in de smaak bij een breed publiek en is daarom
vooral aan te bevelen voor mensen die kennis willen maken met wild.
Hertenbiefstuk

Ieder gewicht

€42,50

Hertenracks

10ribben +/-1,5kg

€59,00

Hertenrollade

1 kg

€42,50

Hertenhaas

400 gr.

€61,-

Hertensucade

1 kg

€34,95

Hertengoulashvlees

1 kg

€25,00

Hertenrugfilet

1,5-2,5kg

€47,85

Hertenbiefstuk
met rode kool
Hoofdgerecht
4 personen
40 min. bereiden

Ingrediënten
4 Hertenbiefstukken ±150gr.
1 Groot bakje rode wijn kaneelsaus
±800gr. rode kool
Handje cranberry’s
4 Eetlepels hazelnoten
1 Theelepel tijm
2 Appels
Snuf kaneel

Bereiding
Marineer de hertenbiefstukken met de tijm, olijfolie en peper. Laat de
biefstukken vervolgens in ongeveer 30 minuten op kamertemperatuur komen.
Verwijder (indien aanwezig met een appelboor) het klokhuis van de appels en
snijd in plakken. Bestrooi de plakken met wat kaneel. Verhit een klontje boter
in een pan en bak de plakken appel 2 minuten aan beide zijden.

1. Verhit een pan op het vuur en voeg de rode kool toe en warm hier in op. Verhit
een andere koekenpan (of gebruik die van de appel) op hoog vuur en smelt hierin een
klont boter en voeg een scheut olijfolie toe. Leg de biefstukken in de pan en bak ze 3
minuten voor rare, 5 minuten voor medium en 8 minuten voor well done (afhankelijk
van de dikte). Houd de biefstukken continue in de pan in beweging. Bestrooi de
biefstukken na het bakken met wat zout en laat eventueel 2 minuten in aluminiumfolie
rusten. Verwarm de rode wijn kaneelsaus kort in de nog warme pan waar u de
biefstukken in heeft gebakken.
2. Hak de hazelnoten in stukjes. Schep de cranberry’s door de rode kool en verdeel de
rode kool over 4 borden. Bestrooi de rode kool met wat hazelnootstukjes. Serveer met
een paar plakken gebakken appel en de biefstuk. Schenk wat van rode wijn
kaneelsaus over de biefstukken.
Lekker voor erbij: aardappelpuree of gebakken aardappeltjes.

Bospaddenstoelensoep met kip
Voorgerecht/Amuse
Per liter €5,65

Soepen
Heerlijke zelfgemaakte soepen.
Leuk als voorgerecht of amuse bij het kerstdiner!
In totaal hebben wij 14 verschillende soepen in ons
assortiment.

Mosterdsoep met kip
Voorgerecht/Amuse
Per liter €5,10

Diverse ambachtelijke rollades
Al onze rollades worden op een ambachtelijke
wijze gemaakt en met de hand geknoopt.

Runderrollade
Varkensrollade
Lamsrollade
Kiprollade
Kalkoenrollade
Hertenrollade

Diverse soorten patés
Fijne & grove patés
❖
❖
❖
❖
❖

Cranberrypaté
Beauberrypaté
Peperpaté
Kastanje-hazelnootpaté
Bospaddenstoelenpaté

Wildpatés
❖
❖
❖
❖

Eenden paté
Fazantpaté
Reebokpaté
Wild-zwijn paté

Trio van wildpaté
Voorgerecht/Amuse
4 personen
20 min. bereiden

Ingrediënten
±3 Plakken wildpaté
(Fazant, Eend, Reebok of Wild-zwijn paté)
2 Sneden rozijnenbrood (getoast)
2 Sneden notenbrood (getoast)
2 Sneden bruinbrood (getoast)
4 x 3 eetlepels fruit confituur en/of uienconfijt
Eventueel zout en peper

Bereiding
Steek met behulp van een uitsteekvorm vierkantjes, rondjes, sterretjes, halve
maantjes of welke vorm dan ook uit de paté en het brood. De grootte van het
uitsteekvormpje bepaalt u zelf. Hou er wel rekening mee dat u drie torentjes
van paté zal hebben en het een voorgerecht is, dus gebruik niet te grote
vormpjes.
Begin met een rozijnenbroodvormpje en plaats hierop een uitgestoken
wildpaté. Plaats hierop wat fruit confituur naar keuze of uienconfijt.
Herhaal dit voor elke soort brood en paté. Kruid naar wens met peper en zout.
Schik de torentjes per drie op een bordje en serveer eventueel met een salade
naar keuze.
Bent u geen liefhebber van wildpaté, gebruik dan gewone fijne of grove patés.

Kerstkalkoen
Hoofdgerecht
6 personen

Ingrediënten

Vulling
1 ciabatta reeds gebakken
1 kalkoen
2 appels
1 portie cranberry compote
2 uien
Marinade
1 teentje knoflook
Sap van 1 sinaasappel
50 gr cranberries geweld
1 teentje knoflook
50 gr rozijnen geweld
1 flinke el grove mosterd 50 gr gedroogde abrikozen
1 flinke el honing
50 gr walnoten
2 tl rozemarijn gehakt
Sap van 1 sinaasappel
1 tl rozemarijn
2 el olijfolie
1 tl tijm
Peper en zout
Olijfolie & Peper en zout

Vulling
Bereiding
De vulling
1 ciabatta reeds
Pel en
snipper de
ui en
gebakken
(mag
ietshak
oudde knoflook fijn. Fruit dit aan in iets olijfolie. Voeg de tijm
en dezijn)
rozemarijn toe en bak dit mee.
Snijd de ciabatta (mag ook een ander brood zijn) in blokjes. Giet het knoflook2 appelsop het brood.
uienmengsel
Snijd 2 appels in blokjes en hak de noten en de abrikozen grof. Voeg ook de rozijnen
uien
en de2cranberries
bij de vulling.
Breng1 de
kalkoenvulling
teentje knoflook op smaak sinaasappelsap, olijfolie, peper en zout.
Vul de kalkoen met de vulling.

50 gr cranberries even

Plaats de kernthermometer in de borst van de kalkoen.
geweld in heet water
Verwarm de oven voor op 180 graden. Zet de kalkoen in de oven en zet de kookwekker
op 3050minuten,
Na 30
minuten verlaag je de temperatuur naar 140.
gr rozijnen
even
Laat de
kalkoen
nu in
ongeveer 3 uurtjes gaar worden. De kalkoen is klaar als deze
geweld
in heet
water
een kerntemperatuur van 66 graden heeft. Dit lijkt laag, maar de kalkoen gaart nog na
50het
gr gedroogde
tijdens
rusten.
Haal abrikozen
de kalkoeneven
uit de
oven en
geweld
in dek deze af met aluminiumfolie. Laat de kalkoen een
half uur
rusten,
de
temperatuur
zal oplopen naar 70 graden. Mocht dit niet het geval
heet water
zijn, zet de kalkoen dan nog even terug in de oven.

50 gr walnoten

Salade met gerookte
eendenborst
Voorgerecht
4 personen
25 min. bereiden

Ingrediënten
1 gerookte eendenborst (±350gr.)
Zakje gemengde rucola salade
Handje vol walnoten
3 sinaasappels
1 kleine ui (gesnipperd)
1 teen knoflook (in dunne plakjes)
1 stukje gember (zo groot als een dobbelsteen)
Halve rode peper (zonder pitjes fijngesneden)
2 volle eetlepels stroop
1 eetlepel frambozenazijn
2 eetlepels olijfolie

Bereiding
Zet een pannetje op het vuur met de olijfolie. Fruit de ui, gember en peper. Blus
met het sap van 1 sinaasappel. Doe de stroop, frambozenazijn erbij en laat
inkoken. Zeef de dressing en laat afkoelen.
Snijd de sinaasappel in partjes. Snijd de gerookte eendenborst in dunne
plakjes. Leg de plakjes eendenborst om en om met partjes sinaasappel mooi
op een bord. Plaats een beetje van de rucola salade in het midden. Verdeel de
walnoten over het bord. Druppel de dressing naar wens over het bord.
Bent u geen liefhebber van eendenborst, gebruik dan gerookte kipfilet.

Groot Vlees Op Tafel
We hebben een ruim aanbod van
groot en stoer vlees voor de echte
liefhebbers.
Een groot stuk vlees is heerlijk en
gemakkelijker te bereiden dan u
denkt. Bovendien staat het
fantastisch op tafel!
Natuurlijk krijgt u van ons een
bereidingsadvies mee zodat uw
vlees op de juiste wijze
klaargemaakt kan worden.

Kalf
❖ Fricandeau
❖ Kalfsbiefstuk
❖ Kalfsschenkels (osso buco)

Gevogelte
❖ Hele kip
❖ Hele Kalkoen
❖ Kalkoen semi ontbeend
❖ Hele eend

Hertenstoof
Hoofdgerecht

4 personen

Ingrediënten
1 kg Hertenstoofvlees in blokken
2 uien in ringen
1 winterwortel in stukken
1/3 knolselderij in stukjes
3 el. Bloem
150 gr. Roomboter
6 jeneverbessen
6 takjes tijm

3 blaadjes laurier
1 kaneelstokje
300 ml. Rode port
3 el. Rode wijnazijn
1 pot wildfond
3 sneetjes ontbijtkoek
Peper/zout

Bereiding
Bestrooi het vlees met peper en zout en braad het vlees rondom aan in de roomboter
en bestrooi met de bloem.
Voeg daarna alle overige droge ingrediënten toe en bak dit even mee.
Voeg daarna de Port, wildfond en wijnazijn toe
Laat het geheel gedurende 3-4 uur zachtjes stoven totdat de gewenste dikte is bereikt
of gebruik wat maïzena.
Voor het opdienen de jenever, tijm, laurier en het kaneelstokje verwijderen.

Rosbief

met rozemarijn en knoflook
Hoofdgerecht
4 personen
45 min. bereiden

Ingrediënten
Rosbief van 0,8 – 1 kg.
3 of 4 teentjes knoflook
6 takjes rozemarijn
50 gram roomboter
Peper en zout
Optioneel: truffelmayonaise
Nog luxer?
Kies dan voor kogelbiefstuk of
haasbiefstuk.

Bereiding
Verwarm de oven voor op 150 graden. Bestrooi de rosbief aan alle kanten met
peper en zout. Smelt de roomboter in een braadpan. Braad de rosbief aan alle
kanten aan. Haal de rosbief uit de braadpan. Gooi het braadvocht niet weg.
Verwijder de schil van de teentjes knoflook en snijd ze in de lengte in 3 of 4
stukjes. Maak sneetjes van ongeveer een halve centimeter in de rosbief. Prik
de stukjes knoflook in de sneetjes. Steek de rozemarijn ook rondom in het
vlees.
Leg de rosbief in een ovenschaal. Giet het braadvocht over de rosbief heen.
Steek een kernthermometer (indien u deze heeft) in de rosbief en schuif de
ovenschaal in de oven. Bak de rosbief tot de kerntemperatuur 50-55 graden is.
Heeft u geen kernthermometer, vraag de slager dan om een bereidingsadvies.
Serveer de rosbief met rozemarijn en knoflook uit de oven met gebakken aardappels
en eventueel een flinke toef (truffel)mayonaise.

Stoofpot van wild
met bier

Hoofdgerecht
4 personen
180 min. bereiden

Ingrediënten
0,8 – 1kg. wild goulashvlees naar keuze
Ree goulashvlees/Wild zwijn goulashvlees
/Hazengoulashvlees/Wild goulashvlees gemixt
2 eetlepels bloem
1 winterpeen
2 uien
2 teentjes knoflook
200 gram spekblokjes

2 laurierblaadjes

3 kruidnagels
1 eetlepel jeneverbessen
3 takjes tijm
1 flesje abdijbier (bijv. Westmalle)
1 groentebouillonblokje
1 eetlepel olijfolie
2 eetlepels roomboter

Bereiding
Meng de poulet met de bloem en bestrooi met peper en zout. Verhit de olie en
de boter in een braadpan en bak het vlees rondom goudbruin. Neem het vlees
uit de pan.
Schil de wortel en snijd hem in stukken. Pel de uien en snijd ze in ringen of
stukjes. Pel en snipper de knoflook. Bak de wortel, de ui, de knoflook en de
spekblokjes ca. 5 minuten in het bakvet. Voeg de laurierblaadjes, de
kruidnagels, de jeneverbessen en de tijm toe en bak ca. 1 minuut mee.
Doe het vlees weer in de pan en giet het bier erbij. Voeg het bouillonblokje toe
en vul eventueel met water tot het vlees net onder staat. Dek de pan af met
een deksel en stoof het vlees in ca. 2 uur en 30 minuten op laag vuur gaar.

Hazenpeper
Hoofdgerecht
4 personen

Ingrediënten
1,5-2 kg Hazenbouten met been
150 gr. Roomboter
Zakje magere spekblokjes
Pot zilveruitjes
1 pot wildfond
1 el. bruine suiker
250 gr. kleine champignons
2 dikke plakken ontbijtkoek
1 fles rode wijn
4 el. Balsamicoazijn

3 takjes tijm
3 takjes platte peterselie
4 laurierblaadjes
5 jeneverbessen gekneusd
1 grote ui in ringen
1 winterwortel in stukken
2 teentjes knoflook

Bereiding
Marineren:
Marineer de Hazenbouten in een mengsel van ¼ fles rode wijn, balsamicoazijn, tijm,
peterselie, laurier, jeneverbessen en gekneusde knoflook gedurende 24-48 uur.
Bereiding:
Braad de Hazenbouten aan in de roomboter totdat ze rondom gekleurd zijn.
Voeg de resterende rode wijn en de wildfond toe alsmede de spekblokjes, wortel en
suiker en breng aan de kook.
Stoof het geheel op lage temperatuur gedurende minimaal 4 uur.
Voeg als laatste de champignons, zilveruitjes en ontbijtkoek toe en laat het geheel nog
zo’n 1,5 uur doorstoven.
Haal de Hazenbouten uit de pan en verwijder het vlees van het bot en doe het vlees terug
in de pan.
Laat het geheel zachtjes door stoven totdat de gewenste dikte is bereikt of gebruik wat
maïzena.

Beef Wellington
een échte kerstklassieker
4 personen
Voorbereiding: 45 min.
Bereiding: 60 min.

Ingrediënten
600 gr. Ossenhaas
1 el olijfolie Epikourios
25 gr. Boter
100gr. Sjalotten, fijn gesneden
250gr. Champignon, fijngehakt
200gr. Cantharellen, fijngehakt
2 cm Gemberwortel, geraspt
1 tl. tijm
6 plakjes bladerdeeg (ontdooid)
100 gr. Rauwe ham (Boschham)
1 eierdooier, losgeklopt

Bereiding
Dep het vlees droog en bestrooi rondom met zout en peper. Verhit de olie en boter in
een pan en bak de ossenhaas in 3 min. aan alle kanten bruin. Neem het vlees uit de
pan en laat afkoelen op kamertemperatuur. Draai het vuur laag en bak de Sjalotten en
Champignon zacht in het braadvocht. Voeg de Gember en Tijm toe en bak tot het vocht
verdampt is, breng op smaak met peper en zout. Laat afkoelen in een kom.
Rol het bladerdeeg uit tot een plak van 20x30cm, leg een stuk folie op het aanrecht en
leg het deeg erop.
Bedek het deeg met rauwe ham, dezelfde breedte als het vlees en lang genoeg om het
vlees in te wikkelen. Bedek de ham met de vulling en leg de Ossenhaas in het midden,
wikkel het deeg, ham en vulling rond de Ossenhaas en druk het goed aan. Verwijder de
folie. Bestrijk de uiteinden van het deeg met eidooier en sla het deeg rond de vleesrol.
Plak de uiteinden aan elkaar zodat het vlees helemaal verpakt is.
Leg de rol met naad naar beneden op een ingevette bakplaat, en bestrijk met eidooier.
Vouw een stuk aluminiumfolie van 20x20cm tot een vierkant van 5x5cm en rol een
pijpje. Maak een gaatje in het deeg en prik het pijpje als een schoorsteen in het deeg.
Verwarm de oven voor op 180◦C
Bak de Wellington ongeveer 40 min op 180◦C (kern 55◦C)
Laat 10 min. rusten en snijd rustig aan.

Snelle Cheesecake
met Port
4 personen

Ingrediënten
8 Bastogne koeken
200 gr Griekse yoghurt
200 gr roomkaas
4 el suiker
40 ml Tawny Port Croft (de Vleespot)
200 gr blauwe bessen

Bereiding
Doe de koekjes in een plastic zakje en sla er een paar keer op met een deegroller
of iets anders tot je grove kruimels hebt.
Verdeel de koekkruimels over 4 mooie glazen en druppel er wat van de port
overheen. (Ongeveer een halve eetlepel per glas)
Meng de yoghurt en de roomkaas samen in een kom. Voeg hier de suiker en de
rest van de port bij en meng dit goed door elkaar. Indien het te klonterig blijft
gebruik dan kort een staafmixer.
Schep het roomkaas mengsel op de kruimelbodem en zet in de koelkast tot je
klaar bent om te serveren.
Verdeel de blauwe bessen over de bovenkant van je dessert.
Serveer met een glaasje Tawny port Croft

Kerst

Specials

Heerlijk voor bij het ontbijt, de lunch en/of brunch

Pastrami
Gepekeld rundvlees met een bouillon van zeven enkelvoudige
kruiden en specerijen.
Zeezout, peperkorrels, knoflook, kaneelstokjes, sterrenanijs, rozemarijn en koriander.

Gebraden Wildgehakt
Gebraden gehakt van hert, wild zwijn, fazant en patrijs
met speciale wildkruiden.

Gerookte Ribeye
Schitterend mals, gemarmerd en licht gerookt rundvlees.
Dun gesneden en klaar om te serveren als carpaccio, in een salade
of op brood.

Ham San Danielle
Deze ham lijkt op de Parmaham, maar is iets lichter van kleur en
zachter van smaak.

Beenhammetjes
Heerlijk beuken gerookt beenhammetje, opwarmen in de oven.
Heerlijke specialiteit bij de brunch of diner.

Kalkoenrollade

met spekjes, champignons,
abrikozen en witte kool
Hoofdgerecht
4 personen
80 min. bereiden

Ingrediënten
±1kg Kalkoenrollade of kiprollade (Slagerij de Vleespot)
250gr. Spekblokjes (Slagerij de Vleespot)
±500 Witte kool (fijngesneden)
250gr. Champignons (in plakjes, schoongeborsteld)
200gr. Gedroogde abrikozen
300ml Droge witte wijn
250ml Sinaasappelsap
125ml Crème fraîche
2 Takjes verse rozemarijn
1 Eetlepel komijnzaad
75gr. Boter

Bereiding
Verhit de boter en wat olijfolie in een braadpan, braad de rollade snel rondom aan.
Bestrooi het vlees met zout en peper. Leg de takjes rozemarijn bij het vlees en giet de
wijn in de pan. Braad de rollade op een matige hittebron in ongeveer 60- 70 minuten
gaar. Draai het vlees tijdens het braden regelmatig om. Voeg na 30 minuten de
abrikozen toe.
Bak intussen in een koekenpan de spekblokjes knapperig en lichtbruin. Schep ze uit
de pan en bak in het achtergebleven vet de champignonplakjes. Kook in een steelpan
de witte kool met de komijnzaadjes in een bodempje water gedurende 15 minuten.
Giet de kool, die beetgaar is, af en roer de crème fraîche erdoor. Neem de rollade uit
de pan en laat deze even afgedekt met aluminiumfolie rusten. Verwijder de abrikozen
en rozemarijntakjes. Snijd de rollade in plakken en leg deze op een schaal. Giet het
sinaasappelsap bij het braadvet in de pan en roer de aanbaksels los van de bodem.
Giet deze jus in een kom. Rangschik om de rolladeplakken de abrikozen, spekjes en
champignons. Serveer de witte kool apart.
Lekker voor erbij: rijst of gebakken aardappeltjes.

Langzaam geroosterde
procureur op laurier met
mosterd
Hoofdgerecht
4-6 personen

Ingrediënten
Haal het vlees bij voorkeur ± 2 uur voor het bereiden uit de koelkast, zodat het op
kamertemperatuur kan komen.
1 kg procureur
3 takjes verse laurierblaadjes of 10 blaadjes
3-4 el grove mosterd
1 sjalot fijn gesnipperd
3 el rode wijnazijn
6 el extra vierge olijfolie Epikourios
1 courgette
½ krop frisee, geplukt en gewassen

Bereiding
Verwarm de oven voor op 130°C. Dep het vlees met keukenpapier droog en bestrooi
rondom met zout en peper. Verdeel de takjes laurier over een ovenschaal en leg het
vlees erop. Bestrijk de bovenkant van het vlees met de mosterd, plaats de ovenschaal
in het midden van de oven en rooster de procureur in ± 5 uur gaar.
Schep de sjalot in een kom om met de azijn en laat 5 min. marineren. Klop er 4 el olie
door en breng op smaak met zout en peper. Haal het vlees uit de oven en dek het
losjes af met aluminiumfolie. Schep de dressing door de sla en breng op smaak met
zout en peper.
Snijd de courgette in de lengte doormidden en vervolgens schuin in plakjes van ½ cm
dik. Verhit de olie in een koekenpan, bak de courgette kort op hoog vuur krokant.
Breng op smaak met zout en peper. Lekker met gebakken aardappeltjes of polenta.
Bereiden ± 20 min. / oven ± 5 uur

WIJN VAN DE MAAND
Domaine de Lostal
Minervois
€ 13.50

