
Bestellijst Boer'n Winkel  

 

Grote vlees artikelen 

 

ca ................ gram Kalfs Rollade                   €2,50 / 100gr   €................               

ca ................ gram Jong Rund Rollade   €2,10 / 100gr   €................ 

ca ................ gram Kalfs Fricandeau     €2,50 / 100gr   €................ 

ca ................ gram Jong Rund Rosbief    €2,20 / 100gr   €................ 

ca ................ gram Kalfs Entrecote stuk    €3,30 / 100gr   €................ 

ca ................ gram Jong Rund Rib-eye stuk     €3,00 /100gr   €................ 

 

Ingevulde grammen zijn indicatie, zal indien mogelijk rekening mee gehouden worden. 

 

 

Doe 't zelf gourmet keuze pakket 

Stel uw eigen Doe 't zelf gourmet pakket samen; 

(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

- Pond kalfsgehakt en/of 4 kalfsburgers (gluten vrij) en/of pond jong rundergehakt 

- Kalfs oesters en/of kogelbiefstuk  en/of gourmetlap 

- Gekruide shoarma reepjes en/of gemarineerde gourmet vleesreepjes  en/of biefstuk reepjes 

- Kalfs schnitzels en/of jong rundvlees schnitzels  en/of gepaneerde schnitzels 

 

Wenst u een klein pakket (3-4 pers) kiest u uit elke bovenstaande regel 1 artikel;    €35,- 

Wenst u een dubbel pakket (6-8 pers) kiest u uit elke bovenstaande regel 2 artikelen; €67,50 

Wenst u een groot pakket (10-12 pers) maakt u geen keuze, ontvangt u alle artikelen; €100,- 

 

Kant & Klaar producten 

Zet eens iets verrassend lekkers op tafel! 

 

- Kalfssoep voor 2 personen (ca300ml)      

 Met kalfsgehakt en soepgroente gebonden maaltijdsoep.  ….....x €2,75    €................ 

- Kalfssoep voor 4 personen (ca700ml)      

 Met kalfsgehakt en soepgroente gebonden maaltijdsoep. ….....x €6,55  €................ 

- Boer'n Stoofpotje voor 2 personen  

 ca. 200 gram stoofvlees in 250 gram stoofsaus  ….....x €11,50  €................ 

- Kalfstong in madeirasaus voor 2 personen 

 ca. 200 gram tongvlees in 250 gram madeirasaus  ….....x €23,50  €................ 

- Kalfswangvlees in eigen jus 

 ca. 2 stuks wangvlees in 100 ml jus    ….....x €25,00  €................ 

 

Heerlijk zelf te combineren met aardappelkroketjes, rijst of friet en groente. 

 

 

4 Fun pakket 

Grote doos met samengestelde producten voor 4 personen 

• 2 maal 300 ml kalfssoep  

• 4 kalfssaucijzenbroodjes 

• 4 kalfsburgers 

• 4 gompies (gekruide jong rundergehakt rolletjes) 

• 4 worstjes (jong rundvlees)     ….....x €45,-  €................ 

 



Saucijzenbroodjes 

 

- 2 saucijzenbroodjes á ca 90 gram per stuk    ….....x €5,20  €................ 

- Party pak mini saucijzenbroodjes 

 12 mini saucijzenbroodjes ca 40-45 gram p stuk  ….....x €16,-  €................ 

________________________________________________________________________________ 

 

Graag bestellen vóór 17 december indien u het voor de kerst wenst.  

Let op beschikbaar zolang de voorraad strekt. 

 

 

 

Totaal:    €.............................. 

 

Besteldatum:   ................................ 

Naam:    ................................ 

Adres:    ................................ 

Plaats:    ................................ 

Mobiele telefoon nr:  ................................ 

E-mail adres:   ................................ 

Afhaaldatum:    ................................ 

  

 


