Topslagerij Henk van de Weg & zonen

Alstublieft,

www.slagerijvandeweg.nl

Voor u ligt een folder met informatie over al onze
hapjes en lekkernijen.
Wij willen u inzicht geven in onze specialiteiten.
Daarnaast dragen we u ideeën aan als u op zoek
bent naar creatief en gezellig tafelen.
U kunt uw bestelling telefonisch of persoonlijk ten
minste 1 dag van te voren aan ons doorgeven.
Heeft u vragen dan adviseren wij u graag verder in
onze winkels.

Zwarteweg 24
8097 PW
Oosterwolde
Telefoon:
0525 621278
Fax:
0525 622105
Klokbekerweg 160
8081 JJ
Elburg
Telefoon:
0525 683747

Uw ambachtelijke slager,
Zuiderzeestraatweg west 60
8085 AG
Doornspijk
Telefoon:
0525 661276
Zuiderzeestraatweg 133
8096 BE
Oldebroek
Telefoon:
0525 630053
Centrumplein 3
8084 AZ
’t Harde
Telefoon:
0525 760160
Email: info@slagerijvandeweg.nl

Henk van de Weg & zonen

Standaard hapjes
€0,45 per stuk
Deze schotel bevat o.a.: (assortiment kan wisselen)
- rookvlees met ei
- boterhamworst met augurk
- grillworst
- kipworst
- leverworst
- hausmacher
- kookworst
- harde worst
- zeeuws spek
- kaasblokjes
Onze tip: drie hapjes per persoon.

Gourmetschotel
€1,49 per 100 gram
Deze schotel bevat o.a.: (assortiment kan wisselen)
- biefstuk
- kipfilet
- schnitzel
- minutesteak
- mini gehakt cordon blue
- mini slavink
- shoarma
- mini hamburger
- mini pizzaburger
Gemiddeld rekenen wij 300 gram vlees voor
1 persoon. Ook verkrijgbaar voor wok of steengrill.

Luxe hapjes
€0,70 per stuk
Deze schotel bevat o.a.:
- gevuld eitje
- wraps
- rookvlees met ei
- hamrolletjes met roomkaas
- boterhamworst met augurk
- luxe opgemaakte worsthapjes
Deze hapjes zijn ook per soort te bestellen.

Salade
Prijs per persoon
- huzarensalade
€ 2,25
- rundvleessalade
€ 2,25
- scharreleisalade
€ 2,25
- zalmsalade
€ 2,50
- rauwkostsalade
€ 1,25
- fruitsalade
€ 1,75
Deze salade wordt mooi opgemaakt op een grote
schaal voor het door u gewenste aantal personen.

Grillhapjes / smulsteen
€ 20,- per 60 stuks
Deze schotel bevat o.a.:
€ 15,- Borg
- kipspiesjes
- kippeling
- smulrol
- kipworst
- mini gehaktballetjes
- kip zonder naam (kipdijvinkje)
- zeeuws – of canadees ribspek
- kippenlever in spek
Verwarm de smulsteen in de oven en zo heeft u
heerlijke warme hapjes op tafel! Deze hapjes zijn ook
per soort te koop, altijd diverse soorten op voorraad.

Cadeautips
Wilt u iemand verrassen? Wij kunnen u helpen:
- vleesschalen vanaf € 15,- in elk gewenst bedrag en
aantal personen
- cadeaubonnen in elk
gewenst bedrag. Het bedrag
hoeft niet in één keer besteedt
te worden en de bon kan in elk
filiaal ingeleverd worden
- diverse soorten rollades, mooi
verpakt in een passende doos
- snijplank met diverse soorten worst erop

