SPECIALITEITEN

Hamtaart
Gevulde eieren
Carpaccio tapenade
Filet americain
Saucijzenbroodje
Quiche Lorraine klein
Quiche pikante kip klein
Quiche pikante kip groot ± 4 pers
Honeypops
Cowboyvlees
Truffel aardappeltimbaaltje
Gevulde tapas wrap gesneden

LUXE OPGEMAAKTE SALADESCHOTELS
Russisch ei
Huzarensalade
Aardappelsalade
Scharrelei (vega)

SALADES

Tonijn
Biggetjes in het gras
Monchou selderij
Zuiderzee
Krab
Surinaamse ei
Schylger tapenade

gram
stuks
gram
gram
stuks
stuks
stuks
stuks
gram
gram
stuks
stuks

Droge worst naturel
Droge worst knoflook
Droge worst peper
Droge worst piccola
Droge worst cranberry
Lams droge worst
Boeren droge worst
Salami met schapenkaas
Ossenworst

SCHAAFSMA’S
KERSTMENU*
per persoon kunt u een voorgerecht, tussengerecht,

pers.
pers.
pers.
pers.

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

08.30 tot 18.00
08.30 tot 17.00
Gesloten
Gesloten
08.30 tot 18.00
08.30 tot 17.00
Gesloten
08.30 tot 18.00
08.30 tot 16.00
Gesloten

Voorgerecht
Carpaccio van Terschellinger lamsham

personen

Deze folder is ter inspiratie, de bijgevoegde
bestellijst kunt u inleveren t/m maandag
23 december 18.00 uur voor uw
kerstbestelling

personen

met dressing en cranberrysaus

Tussengerecht
Ossenstaartsoep
Pompoensoep
Hoofdgerecht
Gestoofde kalfsucade

personen
personen
personen

Geserveerd met groenten, truffeljus,
aardappeltimbaaltje en stoofperen

personen

Terschellinger lamsnekfilet
Geserveerd met ratatouille, jus van gepofte knoflook,
aardappel-knolselderij mousseline en stoofperen

Nagerecht
Tiramisu met speculaas
Chocolademousse

personen
personen
Totaal aantal personen
p.p. € 19,50

Schaafsma's kerstmenu kan uiterlijk tot en met vrijdag 20 december
worden besteld.

Uw eigen keuze of wensen voor uw kerstbestelling:

Verder zijn wij maandag t/m vrijdag altijd van 8.30-18.00 uur en
zaterdag van 8.30-17.00 uur geopend.

HET TEAM VAN KEURSLAGERIJ SCHAAFSMA WENST U PRETTIGE EN SMAKELIJKE FEESTDAGEN TOE

UW GEGEVENS

Die wij vers voor u bereiden en opmaken met
eigengemaakte vleeswaren, verse groenten
en fruit:
• Russisch ei
• Huzaren
• Scharrel ei (vega)
• Aardappelsalade
De grootte is afhankelijk van het door u
bestelde aantal personen.

met sla, dressing, parmesan en pijnboompitten

Salade gerookte eendenborst

Kerstbestellingen kunnen ingeleverd worden tot en met maandag 23 december 18.00 uur
Bestellingen voor oudejaarsdag kunnen worden ingeleverd t/m maandag 30 december 18.00 uur.

Naam: ..............................................................................................................................................................................................................................................

R BOORDEVOL MENU TIPS R UITGEBREID GOURMETTEN R WILD & GEVOGELTE R HEERLIJKE ROLLADES R

LUXE OPGEMAAKTE
SALADESCHOTELS

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

hoofdgerecht en dessert kiezen.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN
Maandag 23 december
Dinsdag 24 december
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december
Vrijdag 27 december
Zaterdag 28 december
Zondag 29 december
Maandag 30 december
Dinsdag 31 december
Woensdag 1 januari

HUISGEMAAKTE WORST SPECIALITEITEN

GOURMET, STEENGRILL OF
FONDUE SCHOTELS

Bestellingen voor oudejaarsdag kunnen
worden ingeleverd t/m maandag
30 december 18.00 uur.

Onze schotels worden samengesteld met
uitsluitend kwaliteitsvlees, vers gesneden en
alleen huisgemaakte producten.
• Gourmet klassiek
Bestaat uit kogelbiefstuk, varkensfricandeau,
kipfilet, shoarma, mini hamburger, mini
slavink, mini kipspies en Brussels kipfilet
300 gram p.p. 6,95
• Gourmet de luxe
Bestaat uit haasbiefstuk, varkenshaas, kipfilet,
lamskotelet, runderspiesje, gemarineerde
scampi’s, shoarma en Brussels kipfilet
300 gram p.p 8,95
Om het u makkelijk te maken, kunt u als
extra het compleet pakket (€ 4,00 p.p.)
bestellen bestaande uit: 3 soorten salade,
sausjes, eigengemaakte kruidenboter en
afbakstokbrood.

Bezorgadres: ................................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: .....................................................................................................................................................................................................................
Dag + datum: ..............................................................................................................................................................................................................................
bezorgen: ja / nee
Aangenomen door* : ..............................................................................................................................................................................................
*in te vullen door medewerker

Keurslagerij Schaafsma
Torenstraat 53, West-Terschelling
Tel. 0562-44 23 32, info@schaafsma.keurslager.nl
www.schaafsma.keurslager.nl

Schaafsma

Keurslagerij Schaafsma

Schaafsma

LAM VAN EIGEN BODEM

Verras u en uw gasten met de smaak van het
licht ziltige Terschellinger lam.
De fijnste stukken voor de kerst:
• Bout
• Steaks
• Schenkel
• Schouder(lapjes)
• Haasjes
• Rack

ROLLADES

Een echte handgeknoopte kerstklassieker,
een aantal uit ons assortiment:
• Runder
• Half om half
• Half om half met varkenshaas
• Kalfs
• Lams
• Varkens doorregen
• Varkensfilet
• Varkensfilet met varkenshaas,
• Kip
•	Varkensrollade doorregen gevuld met
bospaddenstoelen en truffel
Wij maken uw rollade op gewicht en heeft u
wensen voor een specifieke vulling dan horen
we het graag.
Gewicht advies per persoon: ± 250 gram

HUISGEMAAKTE
SPECIALITEITEN

• Hamtaart
• Gevulde eieren
• Capaccio tapenade
• Filet Americain
• Saucijzenbroodje
• Quiche Lorraine klein
• Quiche pikante kip klein
• Ouiche pikante kip groot
• Honeypops
• Cowboyvlees
• Truffel aardappeltimbaaltje
• Gevulde tapas wrap gesneden

RUND VAN EIGEN BODEM

De pure smaak van het Terschellinger rund.
Wat dacht u van een mooi stuk
• Entrecote
• Picanha
• Cote de boeuf
• Haasbiefstuk
• Bavette
• Longhaas
• Sukade

BOERDERIJKIP

Hollandse (h)eerlijke scharrelkip.
Deze kip is een kip zoals deze
bedoeld is; smaakvol,
botermals en van goede
komaf.

PATÉS

• Wild
• Bourgondische
• Crème
• Cranberry
• Kerstpaté
• Peper
• 4 noten

VLEESWAREN-SPECIALITEITEN
Een aantal vleeswaren, die perfect passen bij
de feestdagen:
• Terschellinger lamsham
• San Danielle rauwe ham
• Kalfsrollade
• Slagers achterham

LUXE HAPJESSCHAAL

Een schaal vol ambachtelijke luxe hapjes,
ideaal voor de feestdagen!

WILD EN GEVOGELTE

Proef deze kerst de unieke smaak van wild en
gevogelte, bijvoorbeeld:
• Wilde eend			
• Hertenbiefstuk
• Fazant
• Parelhoen
• Wilde haas (Terschellinger)
• Wild konijn

KALKOEN

Deze kerstklassieker is een waar feest op
tafel. In verschillende gewichten verkrijgbaar.
Op aanvraag kunnen wij de kalkoen ook voor
u vullen.

SCHAAFSMA’S
KERSTMENU

HET 4 GANGEN DINER MET SMAAK,
LOKAAL VLEES EN GEMAK.
Voorgerecht

• Carpaccio van Terschellinger lamsham
met sla, dressing, parmesan en pijnboompitten

of
• Salade gerookte eendenborst
met dressing en cranberrysaus

Tussengerecht
• Ossenstaartsoep
of
• Pompoensoep

Hoofdgerecht
• Gestoofde kalfsucade
Geserveerd met groenten, truffeljus, aardappeltim	
baaltje en stoofperen

Of
• Terschellinger lamsnekfilet
	 Geserveerd met ratatouille, jus van gepofte
knoflook, aardappel-knolselderij mousseline
en stoofperen

Nagerecht
• Tiramisu met speculaas
Of
• Chocolademousse
Het gehele menu wordt dusdanig voorbereid,
dat u producten enkel nog hoeft op te warmen
volgens beschrijving en de ingrediënten op te
bouwen tot een prachtig kerstdiner.

19

50

p.p.

FEESTDAGEN

TERSCHELLINGER RUNDVLEES

Kogelbiefstuk
Haasbiefstuk
Entrecote
Rib-eye steak
Bavette
Longhaas
Carpaccio met Parmezaam, pijnboompitten
en dressing
Picanha
Cote de Boeuf

BOERDERIJKIP
Boerderijkip heel
Maiskip
Poussin
Kalkoen klein
Kalkoen middel
Kalkoen groot
Kipfilet
Kipdijvlees
Kippenbout

BESTELLIJST
x
x
x
x

gram
x ± 1500 gram

x
x
x

TERSCHELLINGER LAMSVLEES
Lamsbout
Lamsschouder
Lamsschouderlapjes
Lamspoulet
Lamsboutsteak gemarineerd / naturel
Lamskotelet gemarineerd / naturel
Lamshaasjes
Lamsschenkels
Lamsrack heel ±6 ribs
Lamsgehakt

KALFSVLEES
Schnitzels
Oesters
Entrecote
Rib-eye steak
Fricandeau
Schenkels

stuks
stuks
stuks
± 2,5-3 kg
± 3-3,5 kg
± 3,5-5 kg
gram/stuks
gram/stuks
stuks

gram
gram
stuks
gram
stuks
stuks
gram
stuks
stuks
gram

x
x
x
x

VARKENSVLEES

Fricandeau
Varkenshaas
Schnitzels gepaneerd / ongepaneerd

gram
gram
gram
gram
gram
gram
personen

x
x

gram
gram
gram
gram
gram
stuks

gram
gram
gram

ROLLADES

Runder
Half om half
Half om half met varkenshaas
Kalfsrollade
Lamsrollade
Varkensrollade doorregen
Varkensfiletrollade
Varkensfiletrollade met varkenshaas
Kiprollade
Varkensrollade doorregen gevuld met
bospaddestoelen en truffel

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

WILD EN GEVOGELTE
Wilde eend
Wilde haas heel
Hazenbout
Wild konijn
Fazant
Hertenbiefstuk
Parelhoen heel
Parelhoenfilet

x

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
gram
stuks
stuks

Eendenborstfilet

stuks

Gerookte eendenborstfilet
Gerookte kipfilet

stuks
stuks

PATÉ'S

Cranberry paté (fijn)
Wildpaté (grove)
Bourgondische paté (grove)
Crème paté (fijn)
Peper paté (fijn)
Notenpaté
Kerstpaté

GOURMET EN FONDUE SCHOTELS
Gourmet klassiek
Gourmet klassiek compleet
Gourmet luxe
Gourmet luxe compleet
Fondue

Keurslagerij Schaafsma
Torenstraat 53, West-Terschelling
Tel. 0562-44 23 32, info@schaafsma.keurslager.nl
www.schaafsma.keurslager.nl

plak
plak
plak
plak
plak
plak
plak

personen
personen
personen
personen
personen

Schaafsma

