
Kerstmenu 2021
Het kerstmenu van Slager Ben:

• kant-en-klare kerstgerechten • kerstkalkoenen • ambachtelijke 
rollades • dry aged rundvlees • gourmetschotels • soepen •  

voor- en bijgerechten

Zie www.slagerben.nl voor kerstinspiratie, kerstrecepten, 
braadinstructies, wijnadvies en het kerstmenu. Bestel uw hele 

kerstbestelling online, tot uiterlijk zondag 19 december 24.00 uur  
via bestellingen@slagerben.nl

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

gezellige en gezonde kerstdagen.



Openingstijden Kerst en Nieuwjaar

Zaterdag 18 dec    7.00- 16.00 uur   
Zondag 19 dec    (online) kerstbestellingen tot uiterlijk 24.00 uur 
Maandag 20 dec   gesloten (voorbereidingen voor Kerst)
Dinsdag 21 dec   gesloten (voorbereiding voor Kerst)
Woensdag 22 dec   8.00-18.00
Donderdag 23 dec  8.00-18.00
Vrijdag 24 dec   7.00-16.00
Zaterdag 25 dec   gesloten
Zondag 26 dec   gesloten
Maandag 27 dec   gesloten
Dinsdag 28 dec   8.30-18.00
Woensdag 29 dec   8.30-18.00
Donderdag 30 dec   8.00-18.00
Vrijdag 31 dec   8.00-16.00
Zaterdag 1 jan   gesloten
Zondag 2 jan   gesloten
Maandag 3 jan   gesloten
Dinsdag  4 jan   staan we weer voor u klaar!

Werkwijze bestellen en ophalen

•  Bestel uw hele kerstbestelling, ook  
uw verse vleeswaren, bij voorkeur 
online via bestellen@slagerben.nl.  
(De verpakte producten blijven  
vers tot na de Kerst)

•  Uiterste datum online kerst-
bestellingen zondag 19 december 
24.00 uur

•  Uiterste besteldatum in de winkel  
of telefonisch (0343-412 253) 
zaterdag 18 december 16.00 uur

•  Bevestiging kerstbestelling per 
mail met bestelnummer, tijdstip en 
afhaallocatie

•  Twee afhaallocaties  1. de winkel 2. 
achter bloemwinkel Bloemerije (loop 
tussen Bloemerije en brillenwinkel 
Hooykaas naar achter) 

•  Bezorging mogelijk (€ 7,50 per adres 
op de Utrechtse Heuvelrug)

bezorging
Voor 7,50 per adres (op 
de Utrechtse Heuvelrug) 
bezorgen wij uw bestelling 
thuis. Lekker makkelijk! 
Zie: www.slagerben.nl 



Carpaccio  
van hert  
met gebakken appel, rucola en  
aceto-balsamico-dressing   
€ 7,99 per stuk

Vitello tonnato**  
kalfsvlees met tonijnsaus, rucola en 
zongedroogde tomaten 
€ 6,99 per stuk

Kalfsragout 
€ 7,25 per pot

Paddenstoelen-
ragout* 
€ 7,25 per pot

Franse scharrel-
kippenragout 
€ 7.25 per pot

Trio van wildpaté 
met uienconfijt 
€ 7,99

Carpaccio van 
dry aged biet*
truffelmayonaise, rucola, Parmezaanse 
kaas, pijnboompitten 
€ 6,99 per stuk

borrel-
plateautje 
met venkelsalami, Heuvelrug ham, 
mortadella, salami met rode wijn 
€ 12,50

borrel-
plateautje luxe 
met truffelsalami, parmaham San 
Danielle, chorizo, salami picante, 
Abruzzese salami 
€ 17,50

Voorgerechten
Heerlijke gerechten voor een smakelijke start

Carpaccio  
van rund 
met truffelmayonaise, rucola, 
Parmezaanse kaas en pijnboompitten 
€ 6,99 per stuk

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

Ossenstaartsoep 
met rundvlees 
€ 6,99 per liter

Wildbouillon 
met wortel en bleekselderij 
€ 6,99 per liter

Heldere 
runderbouillon  
€ 6,99 per liter

Tom Ka Kai soep*
€ 6,99 per liter

Toscaanse 
tomatensoep 
met kip
€ 6,99 per liter

Paddenstoelensoep*
€ 6,99 per liter

Mosterdsoep
met spekjes en prei 
€ 6,99 per liter

Witlofsoep*   
€ 6,99 per liter

soepen
Heerlijke huisgemaakte bouillons en soepen



Confit canard 
met zuurkool en gegrilde appel 
€ 21,99 p.p.

Kalfs-entrecote 
met gebarbecuede spitskool,  
puree met mierikswortel en een  
volle winterse saus 
€ 22,90 p.p.

Varkenswangen
in een Franse saus met rode wijn, 
aardappelpuree, spruiten, kerrie  
en spekjes 
€ 22,90 p.p.

Hertenpeperstoof 
met een rijke saus, aardappelpuree  
en stoofpeer
€ 21,90 p.p.

Hertenrugfilet 
met Grand verneursaus, 
wintergroenten, aardappelpuree  
en stoofpeer 
€ 23,90 p.p.

Hazenpeperstoof 
met robuuste saus, rode kool, 
aardappelpuree en stoofpeer
€ 21,90 p.p.

Wild zwijnpeper
zacht wildgerecht met een  
gevulde jachtsaus, zuurkool- 
stamppot en stoofpeer 
€21,90 p.p.

Vega peper* 
stoof met wintergroenten, stoofperen  
en zuurkool 
€ 19,99 

Dry aged  
biet-steak* 
met puree, rode wijnsaus en  
groene groenten 
€ 19,99

Hoofdgerechten
Met zorg bereide hoofdgerechten, 500 gram per persoon

*  Deze gerechten zijn vegetarisch

bestel online
Bestel uw hele kerstbestelling 
online, tot uiterlijk zondag 
19 december 24.00 uur via 
bestellingen@slagerben.nl



Feestdagen basic
• Kogelbiefstuk
• Varkenshaas
• Scharrelkip filet
• Ardenner worstjes
• Hamburgers
• Gemarineerde kipreepjes

Te bestellen vanaf twee personen 
€ 10,99 p.p.  

Extra pakket om de gourmet  
compleet te maken
Gesneden champignons, twee soorten gesneden groenten, rundvleessalade, aardappel-
salade, kerrie-, cognac- en knoflooksaus, Franse Maud brood en kruidenboter

Te bestellen vanaf vier personen € 5 ,95 p.p.  

Feestdagen luxe 
• Hamburgers (puur rundvlees)
• Zij-haasbiefstuk
• Kalfsoesters
• Scharrel kipfilet
• Entrecote
• Biefreepjes gemarineerd

Te bestellen vanaf twee personen 
€ 16,99 p.p.  

Gourmet
Gourmetschotels vanaf twee personen. Verpakt in bakken met 95% minder plastic 
die u makkelijk in de koelkast kan bewaren en in de papierbak kan gooien.

Konijnenbouten 
in tutti 
fruttisaus 
€ 2,79 per 100 gram

Hertenpeper 
in een volle 
wildsaus  
€ 2,99 per 100 gram

Hazenpeper met 
een robuuste saus  
€ 2,99 per 100 gram

Wild zwijnpeper 
met jachtsaus   
€ 2,99 per 100 gram

Vega peper*    
stoof met wintergroenten 
€ 2,59 per 100 gram

Kant-en-klare 
vleesgerechten 
Feestelijk en makkelijk!

EXTRA pakket 
Bestel ons extra pakket om 
de gourmet helemaal af te 
maken. Zo hoeft u nergens 
meer aan te denken!

*  Deze gerechten zijn vegetarisch



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

Prijs € 79,- per salade
(als maaltijdsalade voldoende  
voor vijf personen)

Russische 
eisalade 
Vier bolletjes rundvleessalade met  
halve eitjes en dressing, 

Prijs € 14,99

Salades

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

Aardappel-truffel
gratintaartjes 
met room, gebakken in de oven 
€ 4,99 per twee stuks verpakt 

Aardappel-
knolselderij-
puree
€ 3,99 per 250 gram

Witlofgratin
met ham, kaas en aardappelpuree
€ 7,75 per twee stronkjes verpakt

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

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

Appeltjes met 
veenbessen
€ 6,99 per twee stuks verpakt

Stoofpeerpartjes
€ 4,99 per 300 gram verpakt

Haricots verts, 
asperges, peultjes 
€ 4,99 per 250 gram

Winterse 
groentenmix
met koolraap, pompoen,  
pastinaak en wortel 
€ 4,99 per 250 gram

Bijgerechten 
Altijd een goed idee!

bestel online
Bestel uw hele kerstbestelling 
online, tot uiterlijk zondag 
19 december 24.00 uur via 
bestellingen@slagerben.nl



Holsteiner 
uit Nederland
entrecote en ribeye

Rubia Galega
uit Spanje 
côte de boeuf, dry aged  
en entrecote

Black Angus 
uit Spanje
(graan gevoerd)  
bavette, entrecote en ribeye

Blonde 
D’Aquitaine 
van onze vaste boeren: biefstuk,  
rosbief, côte de boeuf, entrecote, 
ossenhaas en meer.

Vers en dry aged rundvlees 
van het hakblok van Ben 
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 
gevuld met pruimen en abrikozen
€ 2,90 per 100 gram

Varkensfilet-
rollade 
met brie en dadels
€ 2,90 per 100 gram

Porchettarollade 
met rozemarijn, tijm, knoflook en venkel
€2,59 per 100 gram

Runderrollade 
gevuld met parmaham, Parmezaanse 
kaas, pijnboompitten en pesto
€ 3,85 per 100 gram

rosé 
Runderrollade 
met huisgemaakte kruidenmix 
€ 3,75 per 100 gram

Kalfsribeye-
rollade 
met kappertjes, knoflook,  
zongedroogde tomaten en pancetta
€3,79 per 100 gram

Rollades
Gevuld of gekruid (ongebraden)

Zie www.slagerben.nl voor  
bak- en braadinstructies.



Traditionele 
Europese kalkoenen 
Prachtige kalkoen met mager en stevig vlees van (ongeveer) 3 tot 12 kilo.  
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. Derek en Mollie Kelly en 
hun zoon Paul houden al meer dan 
30 jaar kalkoenen. 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 zeven dagen, zodat de 
smaak zich ultiem kan ontwikkelen.

Elie Freslon
Biokalkoen uit de Franse Vendée
Biokalkoenen uit de Vendée groeien  
op in de buitenlucht en krijgen  
100% organische voeding. De Vendée 
staat bekend om oude tradities en 
is beroemd om de gespecialiseerde 
pluimveehouderijen. Op kleinschalige 

boerderijen krijgen de dieren 
plantaardige voeding op basis van 
biologische granen, eiwitten en andere 
natuurlijke producten zoals zee-algen. 
De kalkoenen leven in kleine groepen 
in de buitenlucht en hebben een ruime 
huisvesting. Natuurlijk komen deze 
prettige leefomstandigheden de smaak 
van het vlees 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 Label Rouge 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. Ze hebben ook 
stallen met natuurlijk licht en veel 
ruimte. 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. 

•  Paddenstoelen met knoflook 
en verse kruiden

•  Kastanjes en kalkoengehakt

Wild van de Veluwe
Slager Ben: “Wild is uiteraard geliefd vanwege de bijzondere smaak. 
Daarnaast is het heel gezond, want wilde dieren eten alleen puur 
natuurlijke voedsel zoals bessen, zaden, bladeren, grassen, mossen, 
insecten en klavertjes. 100% biologisch voedsel en een natuurlijk leven 
geven het vlees een geweldige smaak. En dàt proef je!“

We hebben ree, hert, wild zwijn en haas van de Veluwe. 
Vraag in de winkel naar de mogelijkheden.

bestel online
Bestel uw hele kerstbestelling 
online, tot uiterlijk zondag 
19 december 24.00 uur via 
bestellingen@slagerben.nl



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 kerstgerechten tot uiterlijk zondag 19 december online bestellen via 
bestellen@slagerben.nl. Bestellen in de winkel of per telefoon (0343 - 412 253) 

kan tot uiterlijk zaterdag 18 december. Wij hebben dan een paar dagen de tijd om 
uw kerstbestelling vers voor u te maken.  Wij wensen u gezellige kerstdagen!

 

Contact
Slager Ben

Kampweg 38
3941 HJ Doorn

BESTELLEN 
bestellingen@slagerben.nl

www.slagerben.nl
0343 - 412 253




