
Kerstmenu 2020
Het is aftellen tot Kerstmis! Kijkt u er ook zo naar uit? In de slagerij 

zijn de voorbereidingen al in volle gang. In deze brochure vindt u 
smakelijke kant-en-klare kerstgerechten, traditionele kerstkalkoenen, 
huisgemaakte rollades, dry aged rundvlees, gourmetschotels en meer. 
Bezoek onze website www.slagerben.nl voor kerstinspiratie, recepten, 

braadinstructies, wijnadvies, het kerstmenu en het plaatsen van uw 
kerstbestelling. Bestellen kan tot en met zaterdag 19 december.  

Gerlinda, Krijn, Frans, Annelise, Mariska, Bart, Claudia, Joeri,  
Anne-Fleur, Laurens en Ben wensen u en uw familie fijne, gezellige  

en gezonde Kerstdagen en een smakelijk kerstdiner!

NIEUW:

Slager Ben

bezorgt! (zie 

elders in deze

brochure) 

NIEUW:Slager Ben adviseert over wijnen bij het kerstdiner! 



•  Kerstbestellingen en verse 
vleeswaren verpakken wij zo,  
dat deze in gesloten verpakking  
vers zijn tot na Kerst

•  Bestel uw hele kerstbestelling  
en al uw vleeswaren van tevoren.  
Dat beperkt het wachten in de  
winkel bij het afhalen

•  Bestellen: online, per mail  
of per telefoon   
Telefoon: 0343-412 253 
Online: www.slagerben.nl  
Mail: bestellingen@slagerben.nl   
(of in de winkel ruim van tevoren)

•  Bestellen kan tot en met zaterdag  
19 december!

Werkwijze - wij maken het  
u graag zo makkelijk mogelijk 

Bestel op tijd en voorkom  
wachten in de winkel! 

Bevestiging van uw bestelling per mail
Wij plaatsen uw bestelling direct in ons computersysteem. U ontvangt een 
bevestiging per mail met daarin:

•  Uw bestelling met een richtprijs (het 
bedrag dat u betaalt bij het afhalen is 
afhankelijk van het precieze gewicht 
van uw bestelling.)

•  Bij welk afhaalpunt uw bestelling 
klaarligt

•  De datum en het tijdstip waarop u uw 
bestelling klaarligt

• Eventuele bezorgkosten  

Afhalen: twee afhaalpunten en 
afgesproken tijdvakken
Bij het bestellen, hoort u datum, tijdstip en het afhaalpunt waar u uw  
bestelling kunt ophalen. Er zijn twee afhaalpunten: 
1. De Slagerij
2.  Een pick-up point tegenover de slagerij,  

rechts naast de ingang van dierenspeciaalzaak  
Haalboom, Kampweg 43. 

Openingstijden Kerst- 
en Nieuwjaarsweek

Maandag 21 dec   gesloten 
Dinsdag 22 dec   8.00 tot 18.00 uur
Woensdag 23 dec   8.00 tot 18.00 uur
Donderdag  24 dec  7.00 tot 16.00 uur
Vrijdag 25 dec        gesloten
Zaterdag  26 dec  gesloten
Zondag 27 dec   gesloten
Maandag 28 dec   8.30 tot 18.00 uur
Dinsdag  29 dec   8.30 tot 18.00 uur
Woensdag 30 dec   8.30 tot 18.00 uur
Donderdag  31 dec 8.00 tot 16.00 uur
Vrijdag  1 jan   gesloten
Zaterdag  2 jan   7.00 tot 16.00 uur
Maandag 4 jan   gesloten

nieuw! Bezorgservice
Bezorgservice van Slager Ben: wel zo 
makkelijk! Voor €7,50* bezorgt Slager Ben  
uw kerstbestellingen tussen 22 en 24 
december bij u thuis. (*per adres binnen de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Bezorgkosten 
buiten onze gemeente, kunt u opvragen bij  
het bestellen.)  

nieuw! 
wijnadvies
Slager Ben adviseert 
welke wijnen het best 
passen bij verschillende 
kerstgerechten. 
Zie: www.slagerben.nl 



Coquilles**
in een schelp met Hollandaisesaus, 
prei, wortel en Gruyère kaas 
€ 9,50 per stuk

Carpaccio  
van rund 
met truffelmayonaise, rucola, 
Parmezaanse kaas en pijnboompitten 
€ 6,95 p.p. 

Carpaccio  
van hert  
met truffeljus, knolselderij  
en Dijon mosterd 
€ 6,95 p.p.

Carpaccio  
van koolraap*
met kappertjes, hazelnootolie, 
hazelnoten en Parmezaanse kaas 
€ 5,95 p.p. 

Vitello tonnato**   
met tonijnsaus, rucola, zontomaatjes  
en kappertjes   
€ 6,50 p.p.

Chioggia biet*
met beluga linzen, gel van rode biet, 
bloedworst en brioche
€ 6,95 p.p. 

Kalfsragout 
400 ml, € 7,25 per pot

Paddenstoelen 
ragout* 
400 ml, € 6,99 per pot

Franse scharrel-
kippenragout 
400 ml, € 6,99 per pot

Voorgerechten
Heerlijke gerechten voor een smakelijke start

Trio van 
wildpaté 
met kweeperengelei
€ 7,99

*    Deze gerechten zijn vegetarisch
** Deze gerechten zijn met vis

Ossenstaartsoep 
met rundvlees 
per liter € 6,99

Wildbouillon 
met wortel en bleekselderij 
per liter € 6,99

Heldere 
runderbouillon  
per liter € 6,99

Toscaanse 
tomatensoep* 
per liter € 6,99

Tom Ka Kai soep*
per liter € 6,99

Paddenstoelensoep*
per liter € 6,99

Mosterdsoep
met spekjes en prei 
per liter € 6,99

Javaanse 
kerriesoep  
met kip 
per liter € 6,99

soepen
Heerlijke huisgemaakte bouillons en soepen



Kimchi koolraap* 
met gebakken tofu, kerrie en chili 
€ 17,99 p.p.

Pompoenrisotto 
met wilde rijst, balsamico, 
pompoenpitten en feta
€ 17,99 p.p.

Heilbot beurre 
blanc**
met dragon, mini venkel en  
saffraan-mousseline 
€ 19,90 p.p.

Confit de canard 
met pompoen, Parmezaanse kaas  
en haricots verts 
€ 18,90 p.p.

Kalfsbavette 
met jus van gerookte knoflook, roseval 
aardappels en boontjes met spek 
€ 19,90 p.p.

Hertenpeper
stoof van hert met een rijke saus, 
aardappelpuree en stoofpeer 
€ 19,80 p.p.

Hertenrugfilet 
met grand veneursaus, wintergroenten, 
aardappelpuree en stoofpeer 
€ 21,90 p.p.

Hazenpeper
stoof van haas met een robuuste  
saus, rode kool, aardappelpuree  
en stoofpeer 
€ 19,80 p.p. 

Wild zwijn-peper
zacht wildgerecht met een gevulde 
jachtsaus, zuurkoolstamppot en  
stoofpeer 
€ 19,80 p.p.

Hoofdgerechten
Met zorg bereide hoofdgerechten, 500 gram per persoon

*    Deze gerechten zijn vegetarisch
** Deze gerechten zijn met vis

Zie www.slagerben.nl 
voor passende wijnen 
bij de gerechten!



Feestdagen
basic gourmet
• Bacon vinkjes
• Kogelbiefstuk
• Varkenshaas
• Scharrelkipfilet
• Ardenner worstjes
• Hamburgers van puur rundvlees
• Gemarineerde kipreepjes

€ 9,98 p.p.

Extra gourmet-pakket
Gesneden champignons, prei, paprika, uitjes, aardappeltjes met spekjes, 
rundvleessalade, aardappelsalade, kerrie-, cognac- en knoflooksaus, kruidenboter 
en ons heerlijke Franse brood: Pain D’Antan Mout.
€ 5,95 p.p. 

Feestdagen luxe 
gourmet
• Hamburgers van puur rundvlees
•  Lamsrack gemarineerd met 

huisgemaakte tuinkruidenolie
• Lendebiefstuk
• Kalfsoesters
• Scharrelkipfilet
• Black Angus entrecote
• Biefreepjes met marinade

€ 14,99 p.p. 

Gourmet
Geen zin om zelf lang in de keuken te staan? Dan is gourmetten misschien een 
idee. Voor u heel relaxt en kinderen vinden het leuk om zelf te kokkerellen!

Konijnenbouten 
in tutti 
fruttisaus 
€ 2,39 per 100 gram

Hertenpeper 
in een volle 
wildsaus  
€ 2,79 per 100 gram

Hazenpeper met 
een robuuste saus  
€ 2,89 per 100 gram

Wildzwijn-peper 
met jachtsaus   
€ 2,80 per 100 gram

Poussin op zijn 
Frans!   
Piepkuiken in druivensaus 
€ 2,24 per 100 gram

Kant-en-klare 
vleesgerechten 
Feestelijk en makkelijk!

nieuw! 
Gourmetschotels verpakken 
wij dit jaar in kleine bakjes die 
u verdeeld over de tafel neer 
kunt zetten. (Ook makkelijker 
in de koelkast!)



Holsteiner 
uit Nederland
entrecote en ribeye

Rubia Galega
uit Spanje 
côte de boeuf en entrecote

Black Angus 
uit Spanje
bavette, entrecote en ribeye

Blonde 
D’Aquitaine uit 
de provincie 
biefstuk, rosbief, côte de boeuf, 
entrecote en ossenhaas

Dry aged beef 
van het hakblok 
Dry aged rundvlees rijpt tussen de 21 en 120 dagen in een speciale koelcel 
waardoor het langzaam besterft. Dry aged beef is daardoor supermals en 
intens van smaak.

Varkensfilet-
rollade 
met pruimen en abrikozen
€ 2,80 per 100 gram

Varkensfilet-
rollade 
met brie en dadels
€ 2,89 per 100 gram

Porchettarollade 
met rozemarijn, tijm, knoflook en venkel
€2,29 per 100 gram

Runderrollade 
gevuld met Parmaham, Parmezaanse 
kaas, pijnboompitten en pesto
€ 3,29 per 100 gram

Runderrollade 
met huisgemaakte kruidenmix 
€ 3,19 per 100 gram

Kalfsribeye-
rollade 
met kappertjes, knoflook,  
zontomaatjes en pancetta
€3,39 per 100 gram

Rollades
Gevuld of gekruid (ongegaard)

Beef Wellington
gevuld met paddenstoelen 
en kruiden. U hoeft deze 
kerstklassieker alleen nog af  
te bakken! 

100 gram € 5,99

Zie www.slagerben.nl voor 
bak- en braadinstructies voor 
rollades, beef Wellington en dry 
aged rundvlees.



Kerst 
huzarensalade
Huisgemaakte rundvleessalade, 
gegarneerd met Parmaham, groene 
asperges, twee soorten paté, diverse 
soorten salami, fruit, kipspiesjes, 
kippeling en gerookte kiprolletjes

Maaltijdsalade voor vijf personen 

Prijs € 69,-

Russische 
eiersalade 
Vier bolletjes rundvleessalade met  
halve eitjes en dressing, licht 
gegarneerd met fruit 

Prijs € 14,99 per stuk

Kerst vissalade 
Luxe visschotel met vissalade,  
paling, makreel, zalm uit Alaska,
Stellendamse garnalen, gerookte  
forel, warm-gerookte zalm en  
koud-gerookte zalm

Maaltijdsalade voor zes personen 

Prijs € 125,-

Salades

Aardappel-
gratintaartjes 
met room, gebakken in de oven 
€ 3,99 per twee stuks verpakt

Aardappel-
gratintaartjes 
met truffel, room, gebakken in de oven 
€ 4,50 per twee stuks verpakt 

Aardappel-
knolselderij-
puree
250 gram € 3,99

Witlofgratin
met ham, kaas en aardappelpuree
€ 7,50 per twee stronkjes verpakt

Oma’s rode kool 
met appel
€ 4,25 per 250 gram

Geblancheerde 
haricots verts
met spek 
€ 3,99, vier rolletjes per bakje 

Appeltjes met 
veenbessen
€ 6,99 per twee stuks verpakt

Stoofpeerpartjes
€ 4,99 per 300 gram verpakt

Groene groenten
haricots verts, groene asperges  
en peultjes
€ 4,90 per 250 gram

Winterse 
groenten
koolraap, pompoen, pastinaak  
en wortel 
€ 4,90 per 250 gram

Bijgerechten 
Altijd een goed idee!



Traditionele  kalkoen 
Europese kalkoen van - ongeveer - 3 tot 12 kilo met mager en stevig vlees.  
Een aanrader voor de feestdagen!

Voor deze kalkoen hebben we diverse vullingen:
• Kalfsgehakt met noten
• Kalfsgehakt met munt en limoen
• Kalfsgehakt met vruchten

KellyBronze
Biologische kalkoen uit Zuid-Engeland
De biologische kalkoenen van 
KellyBronze groeien op in de weilanden 
rondom Danbury in de Zuid-Engelse 
provincie Essex op ‘farms’ van de 
familie Kelly, die al meer dan 30 jaar 
kalkoenen houden. De bronskleurige 
kalkoenen zijn oude, langzaam 
groeiende landrassen die een goed 
leven leiden. Ze krijgen voer met veel 
granen, maïs, vitaminen en mineralen 
en hebben alle ruimte om vrij rond te 
lopen in de weilanden. De voeding, de 
natuurlijke leefwijze en de beweging 
in de natuur zorgen voor de bijzondere 
smaak van het kalkoenvlees. Het vlees 
rijpt minimaal 7 dagen, zodat de smaak 
zich ultiem kan ontwikkelen.

Elie Freslon
Biokalkoen uit de Franse Vendee
Biokalkoenen uit de Vendee groeien 
op in de buitenlucht en krijgen 100% 
organische voedingop basis van 
biologische granen, eiwitten en andere 
natuurlijke producten, zoals zee-algen. 

De kalkoenen leven op kleinschalige 
boerderijen, hebben ruime huisvesting 
en scharrelen in kleine groepen 
in de buitenlucht. Deze prettige 
leefomstandigheden komen de smaak 
van het vlees natuurlijk ten goede! 

Franse 
Label Rouge 
scharrelkalkoen
Label Rouge kalkoen is een rustiek ras 
met bronskleurige veren. De kalkoenen 
worden geselecteerd op hun langzame 
groei en de kwaliteit van het vlees. De 
kalkoenen leven in kleine groepen en 
zijn het hele jaar door in de buitenlucht 
waardoor het vlees een ouderwets 
lekkere smaak heeft. Ze scharrelen 
in weilanden met bomen, want de 
kalkoenen rusten graag in de schaduw. 
Behalve de voeding die ze in de natuur 
vinden, voert de boer zijn kalkoenen bij 
met pure graansoorten die de smaak 
van het vlees verrijken. 

Kalkoenen

•  Paddenstoelen met knoflook 
en verse kruiden

• Kastanjes en kalkoengehakt



Bestellen
Deze folder geeft u een indruk van ons menu voor de feestdagen. Uiteraard 

denken wij graag met u mee als u speciale wensen heeft. U kunt uw 
kerstbestellingen tot en met zaterdag 19 december aan ons doorgeven want 

zoals u weet, maakt Slager Ben alles vers in eigen keuken. Wij hebben dan een 
paar dagen de tijd om uw kerstbestelling voor u in orde te maken. 

 

Contact
Slager Ben

Kampweg 38
3941 HJ Doorn

BESTELLEN 
0343 – 412 253

bestellingen@slagerben.nl
www.slagerben.nl




