
 

 

 

    KERSTBESTELLIJST 

 

HOE WERKT DEZE BESTELLIJST? 

Ook dit jaar heeft slagerij Nooteboom weer een kerstlijst samengesteld. Hier vindt u de uitleg 

omtrent uw bestelling: 

 

1. Vul allereerst hieronder uw gegevens in. Deze hebben wij nodig om uw bestelling snel te 

kunnen vinden en om u eventueel te kunnen bellen bij vragen. 

 

2. Bekijk vervolgens onze mogelijkheden. Als u iets wilt bestellen, kunt u bij de producten de 

hoeveelheid (in bijvoorbeeld stuks, personen of gewicht)  invullen. Mocht u ergens vragen over 

hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met onze slagerij. 

 

3. Als u uw bestelling klaar heeft, kunt u deze  e-mailen of afgeven bij onze slagerij.  

 

4. Let op: Geef alstublieft tijdig uw bestelling door. Wij ontvangen uw bestelling graag voor 

woensdag 21 december, zodat wij er voldoende aandacht aan kunnen besteden. Donderdag 

22 december sluiten wij om 12.30 uur. Vrijdag en zaterdag zijn wij weer normaal geopend. 

 

5.  Wild kunt u uiterlijk tot donderdag 15 december doorgeven!  

 
UW GEGEVENS 

Naam: 
………………………………………………………………………………………………. 

Adres: 
………………………………………………………………………………………………. 

Ophaaldatum: 
………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: 
………………………………………………………………………………………………. 

  

 
ONZE GEGEVENS 

  

Naam: Slagerij Nooteboom 

Adres: Zuppeldseweg 8 

8181NH  HEERDE 

Telefoonnummer: 0578-691853 

  

E-mailadres: info@slagerijnooteboom.nl 

Website: www.slagerijnooteboom.nl 

Bankrekeningnummer: NL83 RABO 032.65.27.915 
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FONDUE PAKKET – STANDAARD    art.nr.656 

▪ Biefstukblokjes 

▪ Kipfiletblokjes 

▪ Varkensfricandeaublokjes 

▪ Slavinkjes 

▪ Gehaktballetjes (runder en hoh) 

 
FONDUE PAKKET – DE LUXE         art.nr.649 

▪ Biefstukblokjes 

▪ Kipfiletblokjes 

▪ Kalfsfricandeaublokjes  

▪ Slavinkjes 

▪ Varkenshaasblokjes 

▪ Gehaktballetjes ( hoh) 

 
WIST U DAT? 

Slagerij Nooteboom heeft niet alleen rond kerst  

zo’n groot aanbod. Het hele jaar door verzorgen wij 

van hapjesschotels tot geheel verzorgde buffetten! Pak 

eens een folder mee uit de winkel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOURMET – TOTAAL   art.nr. 280 

▪ Biefstukje 

▪ Kipfiletbiefstukje 

▪ Mini tartaartje 

▪ Prov.varkenslapje 

▪ Mini hamburger 

▪ V.fricandeaulapje 

▪  Mini slavink 

▪ 3 Soorten saus 

▪ Kruidenboter  

▪ Gesn. stokbrood  

▪ Gesn. paprika 

▪ Gesn. Champignons 

▪ Gesneden ui 

▪ Rundvleessalade 

 

 

 

 

Vanaf 4 personen: 

€ 12,98 p.p. 

  GOURMET – DU CHEF  art.nr. 820 

▪ Varkenshaasmedallion met mager spek  

▪ Kip op stok( kipfilet gekruid met bacon) 

▪ Varkensfricandeaureepjes 

▪ Pepersteak (biefstuk) 

▪ Biefstuk gekruid    

▪ Kipreepjes gekruid 

▪ Chipolataworstje 

 

Samen voor: 

€ 8,25 p.p. 

  GOURMET – POPULAIR  art.nr.817 

▪ Biefstukje  

▪ Varkensfricandeaulapje 

▪ Kipfiletbiefstukje  

▪ Mini Hamburger  

▪ Mini Slavink    

▪ Mini Braadworst 

▪ Mini Shaslick 

 

Samen voor: 

€ 6,85 p.p. 

  GOURMET – DE LUXE  art.nr.818 

▪ Biefstukje  

▪ Kipfiletbiefstukje 

▪ Mini Tartaartje  

▪ Thaise kipreepjes 

▪ Mini Saté 

▪ Prov.Varkenslapje  

▪ V.fricandeaulapje 

 

Samen voor: 

€ 7,35 p.p. 

  GOURMET – NOOTEBOOM art819. 

▪ Thaise Kipreepjes  

▪ Boeufspeciaalreepjes (biefsruk) 

▪ Tex-mex reepjes (v.vlees) 

▪ Mini cordon bleu  

▪ Mini Saté 

▪ Biefstukje  

▪ Mini Hawaïspies 

 

Samen voor: 

€ 7,30 p.p. 

300 gram voor: 

€ 7,50 p.p. 

340 gram voor: 

€ 9,50 p.p. 

GEZELLIG GOURMETTEN OF FONDUEN? 

Gourmet - Totaal: 

Gourmet - Du Chef: 

Gourmet - Populair:   

Gourmet - De luxe:     

…….  personen 

…….  personen 

…….  personen 

…….  personen 

Gourmet- Nooteboom: 

Fondue - Standaard: 

Fondue - De luxe: 

 

…….  personen 

…….  personen 

…….  personen 

 

 
ZELF EEN PAKKET SAMENSTELLEN 

Aantal Product Per Prijs Artnr 

…….. Biefstukje stuk € 1,25 070 

…….. Varkensfricandeaulapje stuk € 1,10 071 

…….. Kipfiletbiefstukje stuk € 1,10 085 

…….. Boeuf reepjes (biefstuk) portie € 1,20 806 

…….. Thaise kipreepjes portie € 1,10 807 

…….. Provencaals varkenslapje stuk € 1,20 094 

…….. Tex-mex reepjes(v.vlees) portie € 1,10 779 

…….. Kalkoenbiefstukje stuk € 1,15 072 

…….. Kalfsbiefstukje stuk € 1,40 074 

…….. Lamsbiefstukje stuk € 1,50 075 

…….. Lamskoteletje stuk € 1,40 073 

…….. Mini shaslick stuk € 0,95 086 

…….. Mini saté stuk € 0,95 069 

…….. Mini hawaïspies stuk € 0,95 079 

…….. Mini hamburger stuk € 0,80 080 

…….. Mini rolladeschijf stuk € 0,80 088 

…….. Mini tartaartje stuk € 0,85 087 

…….. Mini boomstam (ham/kaas stuk € 0,95 082 

…….. Mini slavink stuk € 0,85 077 

…….. Mini cordon bleu stuk € 0,95 081 

…….. Mini braadworst stuk € 0,80 078 

…….. Mini pepersteak(biefstuk) stuk € 1,20 7006 

…….. Mini rundervink stuk € 1,15 065 

…….. Wildzwijnbiefstukje stuk € 2,55 084 

…….. Haasfiletbiefstukje stuk € 2,75 076 

…….. Reefiletbiefstukje stuk € 3.05 083 
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CARPACCIO 

Heerlijke biefstukcarpaccio (80 gram 

ossenhaas, voorgesneden) …….. porties 

 

SUGGESTIE VOOR UW KERSTDINER 
Aantal Product Artnr 

…….. stuks Varkenshaas kort 035 

…….. stuks Varkenshaas lang 034 

…….. gram Varkensfricandeau 007 

…….. gram Kalfsfricandeau 406 

…….. stuks Kalfsschnitzel/oester van………..gram 404 

…….. stuks Biefstuk kogel van……….………..gram 102 

…….. stuks Biefstuk haas van…………………gram 101 

…….. stuks Rib-eye steak  van………………..gram 126 

…….. gram Rosbief 113 

…….. stuks Hollandse biefstuk van…………..gram 100 

…….. stuks Entrecôte van……………………..gram 107 

…….. gram Kalkoen (vanaf 2,5 kg, tijdig bestellen) 838 

…….. gram Kalkoenfilet 781 

…….. stuks Landes scharrelkipfilet (per 2 stuks) 310 

…….. gram Landes scharrelkippenbout ( per 2) 313 

…….. gram Rollade half om half (mager) 120 

…….. gram Runderrollade (mager) 119 

…….. gram Lenderollade (rosé braden) 118 

…….. gram Varkensfiletrollade (mager) 017 

…….. gram Varkensschouderrollade (doorregen) 018 

…….. gram Runder/H.O.H. rollade (doorregen) 117 

…….. gram Franse rollade (v.filet + kruidenboter) 017 

…….. gram Gevulde rollade (Runder of v.filet) 

(gevuld met mager varkensgehakt) 

120 

…….. gram Lamsbout (hollands) 500 

…….. stuks Lamskoteletten (hollands) 499 

…….. stuks Lamshaasjes (ca. 80 gram per stuk) 303 

…….. stuks Drumsticks 502 

…….. stuks Grillkip (1kg) 300 

…….. stuks Scharrelkip 314 

…….. stuks Kip met 4 poten in braadzak 787 

…….. stuks Kippenbout 301 

…….. stuks Kipfilet (dubbele) 302 

…….. stuks Kiprollade (600/800/1000 gram) 782 

…….. gram Gekruide hammetjes 

(Italiaans, neutraal, of amerikaans) 

936 

…….. stuks T-bone steak 567 

 

HAPJESSCHOTEL 

Deze hapjesschotel bestaat uit: 

 

50% Luxe hapjes en 50% heerlijke 

Worsthapjes 

 

 

…….. stuks 

 

LUXE HAPJESSCHOTEL 

Deze hapjesschotel bestaat uit: 

Overheerlijke luxe hapjes (maak zelf  

uw selectie of laat u verassen) 

  

 

 

 

€ 1,00 p.hapje 

 

€ 0,75 p.hapje 

EEN SELECTIE UIT ONS WILD-ASSORTIMENT 
Aantal Product Per Prijs Artnr 

…….. Haas 2000-2500 gr stuk  € 32,50 845 

…….. Hertenbiefstuk 100 gr  € 4,80 856 

…….. Hazenfilet 80-100 gr 100 gr  € 5,55 842 

…….. Reebiefstuk 100 gr  € 7,55 854 

…….. Hazenpeper 100 gr  € 2,80 849 

…….. Hazenbout 350-400 gr 100 gr  € 2,25 833 

…….. Tam Konijn heel ca. 1000 gr 100 gr  € 1,60 841 

…….. Fazant Haan:  ca. 1000 gr stuk  € 17,99 835 

…….. Fazant Hen: 600-700 gr stuk  € 17,50 843 

…….. Kwartel 160-180 gr stuk  € 5,50 844 

…….. Hazenrug ca. 600 gr 100 gr  € 4,30 832 

…….. Wildzwijnfricandeau 100 gr  € 5,05 3005 

…….. Wilde eend ca. 700 gr stuk  € 18,00 834 

…….. Parelhoender ca. 1100 gr 100 gr  € 1,70 847 

…….. Kalkoen heel (vanaf 2,5 kg) Per kg  € 12,00 838 

…….. Eendenborstfilet 100-120 gr stuk  € 7,05 3001 

…….. Fazantfilet ca. 140 gr stuk  € 9,05 3002 

…….. Kalkoendijrollade 100 gr  € 1,30 3003 

…….. Wild konijn ca. 1000 gr stuk  € 17,50 3004 

…….. Wildzwijnfilet gevliesd 100 gr  € 5,05 3005 

…….. Wildzwijnkotelet 100-150 gr 100 gr  € 4,05 3006 

 

HEERLIJK BIJ UW VLEES 

…..… gram     Bosvruchtensaus 

 

HORS D’OEUVRES 

Op basis van kip-kerriesalade, 

rundvleessalade en groente-salade 

gegarneerd met gevuld ei, gevulde 

tomaat, gerookte kip, rauwe ham met 

meloen, ham met asperges, rookvlees 

met ei en gebraden rosbief. Inclusief 

stokbrood en kruidenboter. 

 

 

Voor 4 personen: 

€ 47.50 p.st. 

VEGETARISCH HORS D’OEUVRES 

Op basis van aardappelsalade  

en groente-salade gegarneerd met: 

gevuld ei, gevulde tomaat, kaas met 

monchou, frisse komkommer met 

sellerysalade en roggebrood met 

monchou. Inclusief stokbrood en 

kruidenboter. 

 

…….. stuks 

 

Voor 4 personen: 

€ 45.00 p.st. 

LET OP: 

U kunt uiterlijk donderdag 15 december 

uw wildbestelling bij ons doorgeven.  
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BOURGONDISCHE STENEN: 

 In voorverwarmde oven: 

 25 minuten op 180 graden Celsius: 

 

 MIXED GRILL TRIO         € 23,50 

 SOFIA                             € 23,50 

 SNACKSTEEN                 € 21,50 

 

  
 

 Gevulde partypannen: 

 Partypan 140 hapjes    € 56,50 

 Partypan 80 hapjes      € 37,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oven of magnetronschotels 

(alleen even opwarmen) 
Aantal Product 

…….. gram  Varkenshaas in roomsaus 

…….. stuks Kipfilet in kerriesaus 

…….. gram Beenham in mosterdsaus 

…….. gram  Gebraden rollade in jus 

……..  stuks Kipsate in satesaus 

…….. stuks Gehaktballetjes in rodesaus 

…….. stuks Varkensfilet in roomsaus 

…….. gram Gevulde rollade gegrild 

…….. gram Gebradenvarkensrollade 

 
TOAST BELEG 

Aantal Product 

…….. gram Kip-kerrie salade 

…….. gram Tonijn salade 

…….. gram Gerookte zalm salade 

…….. gram Zalm salade 

…….. gram Sellery salade 

…….. gram Rauwkost salade 

…….. gram Hamtaart 

…….. gram Smulsalade (ei/kip) 

…….. gram Filet americain 

…….. gram Sandwichcrème 

…….. gram Kerstpaté 

…….. gram Ossenworst 

…….. gram Rundvleessalade 

…….. gram Huzarensalade 

…….. gram Kalfs filet americain 

 

VOOR BIJ DE BORREL 
Aantal Product Artnr 

…….. gram Grillworst met/zonder ui 231 

…….. gram Zeeuws spek 257 

…….. gram Knakworst (per 5 verpakt) 236 

…….. stuks Kipkookworst met/zonder kruiden 150 

…….. gram Javaanse driehoekjes 456 

…….. stuks Oerhammetjes 268 

…….. gram Heerder metworst 977 

…….. gram Grillworst kaas/pizza 231 

…….. pakje Borrelballetjes (per 10 stuks) 960 

…….. stuks Kipgrillworst met/zonder tuinkruiden 234 

…….. stuks Slaatje 1 persoon 811 

…….. stuks Saucijzenbroodjes 708 

…….. stuks Gehaktsticks 053 

 

STOKBROOD 

    …….. stuks 

 

Voor u gesneden: 

€ 3,25 p.st. 

SALADE ASSORTIMENT 
Aantal Soort Let op Prijs Artnr 

 Rundvlees-\Huzarensalade    

…….. Als hapje (per persoon) * € 3.75 696 

…….. Als maaltijd (per persoon) ** € 4.75 603 

 Zalmsalade    

…….. Als hapje (per persoon) * € 4,45 693 

…….. Als maaltijd (per persoon) ** € 6.75 608 

 Kip-Kerry salade    

…….. Als hapje (per persoon) * € 4,25 695 

…….. Als maaltijd (per persoon) ** € 6,45 134 

 Russisch Ei salade    

…….. Als hapje (per persoon) * € 4,25 694 

…….. Als maaltijd (per persoon) ** € 6,45 810 

 Walldorf salade    

…….. Als hapje (per persoon) * € 4,25 5000 

…….. Als maaltijd (per persoon) ** € 6,45 5001 

* 

 

 

 

** 

 

 

De saladeschotel als hapje is een hoeveelheid dagverse 

bereide salade met daaromheen een keur aan fruit, 

rauwkost, plakjes ei etc. 

 

De saladeschotel als maaltijd is een hoeveelheid dagverse 

bereide salade met daar omheen een keur aan fruit, 

rauwkost, diverse soorten vleeswaren: cervelaat, ham, etc. 

 

Let op: 

 
Donderdag 22 december sluiten we om 

12.30 uur! 

 
Verder nog nodig? 

 

  

 
MIST U WAT? 

Deze bestellijst bevat slechts een greep 

uit ons assortiment. Heeft u andere 

wensen? Neem dan even contact op. 

 


