Gourmet en Fondue
à la carte
met uw Keurslager

Met gourmetten en fonduen geniet iedereen
van gezellig tafelen. Feestdagen, een verjaardag
of zomaar een etentje met familie en vrienden?
Maak er een gourmet- en fonduefeest van;
gemakkelijk, gezellig en voor ieder wat wils.
Met het ‘nieuwe gourmetten’ zet u veel variatie
op tafel. Geen grote schalen meer, maar alles
apart gepresenteerd op kleine fraaie schaaltjes.

GOURMETTEN OF FONDUEN:
• Aparte kleine schaaltjes, zo op tafel te zetten
• Gemakkelijk op te bergen in de koelkast
• Handig uit te wisselen aan tafel
• Keuze uit verschillende pakketten
• Feestelijke presentatie

COMPLEET
Maak uw gourmet- of fonduebestelling compleet
met onze heerlijke sauzen, salades, rauwkost,
stokbrood, krielaardappeltjes en kruidenboter.

U kunt uw gourmet of fondue ook
bestellen via onze webshop.

TIPS:
• Reken ongeveer 275/300 gram vlees per persoon
• Laat het vlees een half uur op kamer-temperatuur
komen voor het beste bakresultaat
• Combineer het gourmetvlees met verse groenten,
champignons, aardappeltjes en kaas
• Maak ook eens het dessert op het gourmetstel,
bijvoorbeeld flensjes

puur genieten…
U BENT VER ZEKERD VAN DE COMPLIMENTEN!

Gourmet en fondue
GOURMET
STANDAARD

FONDUE
STANDAARD

• Biefstuk
• Schnitzel
• Kipfilet
• Mini Hamburger
• Mini Vink
• Shoarma

• Biefstuk
• Fricandeau
• Kipfilet
• Mini gehaktbal rund
• Mini gehaktbal h.o.h.
• Mini Vink

275 gram p.p.

625

275 gram p.p.

GOURMET
DE LUXE

FONDUE
DE LUXE

• Kogelbiefstuk
• Varkenshaas
• Kipfilet
• Cordon bleu
• Mini Hamburger
• Mini Vink
• Shoarma

• Kogelbiefstuk
• Varkenshaas
• Kipfilet
• Mini gehaktbal rund
• Mini Vink

300 gram p.p.

750

300 gram p.p.

625
750

MAAK UW GOURMET- OF
FONDUEPAKKET COMPLEET
• Brunchsalade
• Scharrelei salade
• Rauwkostsalade
• Shisskebabsaus en knoflooksaus
• Stokbrood
• Kruidenboter
• Krielaardappeltjes
Alleen mogelijk vanaf 4 personen.
p.p.

625

Jan Mager, keurslager
Koopmansplein 16, Assen
Tel. 0592-310078
www.janmager.keurslager.nl

U kunt uw gourmet of fondue
ook bestellen via onze webshop.

