
Culinaire slagerij
Schneider

Feestdagen
Heerlijke



Rollades
Runderrollade
Entrecôte rollade
Varkensfiletrollade
Doorregen varkensrollade
Half om Half rollade
Kiprollade
Kalkoenrollade

€ 18.10 per kg

€ 19.50 per kg

€ 15.00 per kg

€ 11.90 per kg

€ 16.50 per kg

€ 14.00 per kg

€ 16.00 per kg

 

De rollades kunnen eventueel gevuld worden met een mengsel van

gehakt met vruchten en drank of gehakt met bospaddenstoelenmix

Kalkoen
Kalkoenfilet
Kalkoen
Gevulde kalkoen

€ 15.40 per kg

€ 12.00 per kg

€ 19.40 per kg

 

 

Deze wordt door ons uitgebeend en gevuld met een mengsel van

kipgehakt met vruchten en drank of kipgehakt met bospaddenstoelenmix

Lamsvlees
Lamsbout
Lamscotelet
Lamsfilet
Lamsrack

€ 19.40 per kg

€ 28.90 per kg

€ 56.00 per kg

€ 38.30 per kg

 

 

Varkensvlees
Varkenshaas
Varkensfricandeau
Varkensfilet
Varkensribstuk

€ 21.50 per kg

€ 13.10 per kg

€ 14.80 per kg

€ 12.00 per kg

 

Kalfsvlees
Kalfs entrecôte  
Kalfsoester
Kalfsschnitzels

€ 40.50 per kg

€ 43.80 per kg

€ 41.40 per kg

 

 

Rundvlees
Haasbiefstuk
Kogelbiefstuk
Biefstuk
Entrecote
Rib-eye 

€ 50.50 per kg

€ 25.20 per kg

€ 22.60 per kg

€ 18.80 per kg

€ 18.50 per kg

 

 

Saustip: Rode wijnsaus / stroganoffsaus

Wild
Konijn
Herten poulet
Wildzwijn poulet

prijs op aanvraag

 

 

prijs op aanvraag

 

 

prijs op aanvraag

 

 

Vriendelijk willen wij u verzoeken 
om uw bestelling tijdig te plaatsen!

 23 december nemen wij
geen bestellingen meer aan.

www.slagerijschneider.nl

Namens het hele team wensen wij u heerlijke feestdagen

Feestdagen....gezelligheid en samen eten

Maak je maaltijd compleet met onze
heerlijke sauzen

Champignonsaus
Honing-mosterdsaus
Pepersaus
Rode wijnsaus
Stroganoffsaus

 potje 200 gr.

  potje 700 gr.

 

 

€ 3.10 
€ 8.00 

 

 

Gemarineerde varkenshaas met Italiaanse ham en 

zongedroogde tomaatjes

Specialiteiten
Briljantje € 22.55 per kg

 

 Caprese al Forno € 23.80 per kg

 

 

Gemarineerde kogelbiefstuk met mozzarella, pancetta en 

zongedroogde tomaatjes

Varkenshaassleetje € 21.00 per kg

 

 

Varkenshaas in peper-, champignon- of stroganoffsaus

Gepekelde ham € 13.70 per kg

 

 

Varkensvlees gepekeld en gekruid

Gekruide rosbief € 18.90 per kg

 

 

Gemarineerde rosbief


