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Bestellijst gourmet en fondue: 
 
Onze schalen bevatten 400 gram vlees per persoon. 

 
Gourmet "De Vaartse Hoeve" € 8,35 per persoon     Aantal personen:  

Varkenshaasmedaillon, biefstuk, hamburger, kipsaté, schnitzels * naturel/ gepaneerd, kipfilet * 

naturel/gemarineerd,*shoarma/varkensroerbak 

*Maak uw keuze. 

 

Gourmet "De Vaartse Hoeve" compleet € 12,50 per persoon.   Aantal personen: 
Varkenshaasmedaillon, biefstuk, hamburger, kipsaté, schnitzels * naturel/ gepaneerd, kipfilet * 

naturel/gemarineerd, *shoarma/varkensroerbak 

Maak uw keuze. 

2 rauwkostsalades, huzarensalade, 3 verschillende sausjes, stokbrood, kruidenboter, gekookte 

krielaardappeltjes, gesneden champignons, gesneden ui, en gesneden paprika 

 

Kindergourmet  200 gram per kind. € 4,95 per kind     Aantal  kinderen: 
Mini vinkje, mini saté, hamburger, kipfilet,*shoarmalvarkensroerbak en een kindersurprise. 

*Maak uw keuze. 

 

Fondue "De Vaartse Hoeve"€ 8,35 per persoon     Aantal personen: 
Varkenshaasmeda illon, biefstuk, gehaktballetje, kipsaté, fricandeau, kipfilet, mini vinkje. 

 
 

Fondue 'De Vaartse Hoeve" compleet€ 11,95 per persoon    Aantal personen: 
Varkenshaasmeda illon, biefstuk, gehaktballetje, kipsaté, fricandeau, kipfilet, mini vin'/ge. 

Huzarensalade, gekookte krielaardappeltjes, 3 verschillende sausjes, 3 rauwkos(salades. Stokbrood 

en kruidenboter. 
 

Vis Gourmet + 400 gram p.p. diverse soorten vis  €   8,95 p.p.  Aantal personen: 
Vis Gourmet  Compleet (zie bij gourmet complete)  € 12,95 p.p.  Aantal personen: 
 
 

Wildgourmet (haas-hert-zwijn) 360 gram  € 13,95 p.p.  Aantal personen: 

Wildgourmet Compleet (zie bij gourmet compleet)  € 17,95 p.p.  Aantal personen: 
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Assortiment van onze ambachtelijke vleeswaren. 
 

  

       Prijs per 100 gram gewicht 
 

Boterhamworst      € 1,19 ……………………… 
Leverkaas      € 1,66 ……………………… 
Rookvlees licht gezouten    € 2,75 ……………………… 
Casselerrib      € 1,95 ……………………… 

Rosbief gebraden      € 2,10 ……………………… 
Snijworst      € 1,30 ……………………… 
Fricandeau van de BBQ     € 2,05 ……………………… 
Gerookt spek      € 1,25 ……………………… 
Gerookte ham      € 1,55 ……………………… 

Gekookte achterham      € 2,30 ……………………… 
Grill worst      € 1,30 ………………………  
Gerookte kipfilet      € 1,73 ……………………… 
Roompaté      € 1,80 ……………………… 
Granberry paté      € 1,80 ……………………… 

Gebraden gehakt      € 1,27 ……………………… 
Truffel salami      € 3,25 ……………………… 
Paling worst      € 1,15 ……………………… 
Tongenworst       € 1,35 ……………………… 
Cornedbeef       € 1,30 ……………………… 

Gekookte lever      € 1,20 ……………………… 
Brabantse zure zult      € 0,80 ……………………… 
Zeeuws spek       € 1,85 ……………………… 
Katenspek      € 1,85 ……………………… 
Filet American     € 1,65 ……………………… 

 
Worstenbroodjes per 5 verpakt    € 7,00 ……………………… 
Mini worstenbroodjes per 5 verpakt   € 3,50 ……………………… 
Saucijzenbroodjes per stuk groot    € 1,40 ……………………… 
Saucijzenbroodjes per stuk mini   € 0,70 ……………………… 

 

Andere vlees bestellingen   ………………………………. 

       ………………………………. 
       ………………………………. 
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Een greep uit ons assortiment vlees: 
 

Bij ons kunt u terecht voor elk gewenst stukje vlees. Omdat er bij ons geen sprake is van tussenhandel 
zijn wij zeer flexibel en kunnen wij altijd aan u wensen voldoen.  
Vraag naar de mogelijkheden in onze winkel. 

 

Van het varken 
Prijs per kilo  aantal /     Prijs per kilo aantal/ 

  Gewicht      gewicht 
Varkenshaas  € 15,55  ………… Boerenrol oven klaar € 10,90   ………… 

Varkensrollade  € 11,20  ………… Varkensoesters  € 15,10   ………… 

Schnitzels natr.  € 12,20  ………… Soepballetjes  € 11,60   ………… 

Wiener schnitzel  € 13,35  …………    Half on Half gehakt €   6,25   ………… 

Ziegeuner schnit. € 13,35  ………… Partyballetjes gegaard € 11,80   ………… 

 

Van het rund     
Runderhaas  € 47,50  ………… Mager poulet  € 13,65   ………… 

Kogelbiefstuk  € 20,95  ………… Vleesschenkel  €   9,60   ………… 

Biefstuk   € 17,55  ………… Runderstooflapje € 14,50  ………… 

Rosbief   € 17,25  ………… Rundergehakt  €   7,50  …………  

Entrecote  € 18,20  ………… Carpaccio runderhaas  € 52,00  ………… 

  

Van Kip 
Kipfilet   € 10,25  ………… Kipcordonbleu  € 13,20  ………… 

Gerookte kipfilet € 17,30  ………… Kipfilet rollade  € 17,20  ………… 

Kippenbouten  €   6,25  ………… Gildehoen kipfilet € 14,25  ………… 

Drumsticks  €   6,50  ………… Kipribs kant en klaar € 11,35  ………… 

Kippenschnitzel   € 12,90   ………… Kipsaté per portie €   1,90  ………… 

 

Andere vlees bestellingen 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Opgemaakte koude schotels     Aantal: 
 

Luxe vleesschotel á € 11,95 p.p.     …………  
Rundvlees salade  

Mini sate (kip) 

Gegaarde borrelstickjes (kip)  

Huisgemaakte partyballetjes  

Asperges in huisgemaakte ham 

Meloen in ambachtelijke gerookte ham  

Heerlijke noten paté 

Gevulde snijworstrolletjes 

Gevulde eieren 

 

Luxe visschotel á € 15,95 p.p.      ………… 
Zalmsalade of rundvleessalade naar keuze  

Gerookte zalm 

Noorse garnalen  

Gerookte forel  

Rivierkreeftjes  

Gevulde eieren 

 

Eenvoudige opgemaakte rundvleesschotel á € 9,95 p.p. ………… 

Rundvleessalade 

Halve eieren Tomaatjes 

Snijworst met zilveruitjes Diverse rauwkostsalades 

 

Vegatarische schotel á € 11,95 p.p.     ………… 
Aardappelsalade  

Vega balletjes  

Gevulde komkomer  

Gevulde tomaatjes  

Asperge 

Brie 

Diversen rauwkostsalades 

  

Stokbrood  met kruiden boter € 1,50 p.p.    ………… 
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Assortiment Wild- konijn- eend en specialiteiten. 
 

Eend       Specialiteiten 
Prijs per kilo  aantal /     Prijs per kilo aantal/ 

  Gewicht      gewicht 

 
 
 

Tamme eend 1500 gram € 10,95  ………… Hazenpeper  € 18,95  ………… 

Filet per 2 á  180   gram € 19,95  ………… Reepeper  € 18,95  ………… 

Eendenbout   200   gram € 11,55  ………… Runder hachee  € 17,95  ………… 

Gerookte filet 300 gram € 32,50  ………… Runder stooflap  € 16,95  ………… 

Pulled Pork  € 21,95  ………… 

Wildpoulet 1 kilo € 16,50  ………… 

 

Konijn      Hert 
Hollands konijn 1-1 ½ kilo  € 11,95  ………… Biefstuk lO0gr - 200gr  € 30,95  ………… 

Konijnenbout 250 gram € 16,95 ………… Poulet per kilo  € 17,95  ………… 

Konijnenruggen 700 gram € 16,95 ………… Rollade v.a. 500 gram € 22,35  ………… 

Konijnenrugfilet 50 gram  € 25,95 ………… 

 

Kalkoen 
!! Let op vóór 14 december bestellen !! 

  

          Prijs per kilo aantal/ 
 
Hele kalkoen 2 t/m 10 kilo        €   8,90  ………… 
Kalkoendrumsticks         €   7,90  ………… 
Kalkoen filet          € 17,50  ………… 
Kalkoenrollade         € 13,25  ………… 
Kalkoenrollade gevuld met vruchten en noten vanaf  3 kilo    € 13,85  ………… 
Hele kalkoen gevuld met eekhoorntjesbrood  2,3 kilo    € 13,85  ………… 
Hele kalkoen gevuld met gecarameliseerde appel  2,3 kilo    € 13,85  ………… 
Hele kalkoen gevuld met cranberrie / ahorn  2,3 kilo   € 13,85  ………… 
  

Andere vlees bestellingen 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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