Leuk om te geven. Lekker om te krijgen

Cadeaupakketten van Duijzer

Slagersatelier Gebroeders Duijzer heeft een ruim assortiment ambachtelijke
cadeau pakketten. Allemaal goed gevuld met overheerlijke, eigengemaakte
streekproducten! Onze cadeaupakketten zijn leuk om te geven maar ook
lekker om te krijgen. Wij verkopen zowel gekoelde als ongekoelde pakketten.

Cadeaupakket 2

Beenhammetje (circa 500 gram)
Flesje honing-mosterdsaus
Steakmesje
Snijplankje

Bierkratje gevuld met:
Speciaalbiertje
2 X puur Texelse fuet naar keuze
Zakje marcaboules (droge worst
bolletjes)
Puur Texelse rauwe ham (100 gram)
Steakmesje

VERPAKT IN FOLIE			
17.50
per pakket

VERPAKT IN FOLIE			
19.95
per pakket

Cadeaupakket 1

Cadeaupakket 3

Schouderfiletrollade (1kg)
Zeeuwsspek (250 gram)
Mini paté
Ossenworstje
Luxe salade (150 gram)
Luxe toast
VERPAKT IN LUXE DOOSJE 		
per pakket

32.50

Cadeaupakket 4

Kogelbiefstukjes (2x 150 gram)
Mini paté
Grillworst (250 gram)
Puur Texelse rauwe ham
Zakje marcaboules
Bakje luxe salade (150 gram)
Luxe toast
Flesje witte of rode wijn (mini)
VERPAKT IN LUXE DOOS		
per pakket

Cadeaupakket 6

Schouderfiletrollade (1kg)
Luxe kerststol
Saucijzenstaaf
Bakje luxe salade (150gram)
Luxe toast
Mini paté
Confijtje (voor bij de paté)
Halve metworst
Fuet naar keuze
Saltufo (salami bolletje met truffel)
VERPAKT IN LUXE DOOS		
per pakket

55.00

37.50
Cadeaupakket 7

Kogelbiefstukjes (2x 150 gram)
Zwiebelmetworstje
Leverworstje
Metworst (250 gram)
Fuet naar keuze
Puur Texelse rauwe ham (100 gram)
Ossenworstje
Olijven
Bakje luxe salade (150 gram)
Luxe toast
Flesje witte of rode wijn (mini)

Schouderfiletrollade
Beenhammetje (500 gram)
Flesje honing-mosterdsaus
Saucijzenstaaf
Stukje Zeeuwsspek (250 gram)
Puur Texelse rauwe ham (100 gram)
Halve metworst
Ossenworstje
Zakje marcaboules
Fuet naar keuze
Olijven
Bakje luxe salade (150 gram)
Luxe toast

VERPAKT IN LUXE DOOS		
per pakket

VERPAKT IN LUXE DOOS		
per pakket

Cadeaupakket 5

45.00

Uiteraard is elk pakket uit te bereiden en ook te veranderen.
Prijzen zijn inclusief BTW. Bij grote hoeveelheden zijn de prijzen op aanvraag.

64.50

Ambachtelijke rollades
Tot 5 stuks

Tot 10 stuks

v.a. 20 stuks

Haasfiletrollade

15,95
16,95

15,10
16,10

14,00
15,00

Hamrollade

14,95

14.20

13.50

Kiprollade

17.40
33,95
29,95

16,55
31,80
28,45

15,65
30,00
26,95

Schouderfiletrollade

Entrecoterollade
Lamsrollade

Prijzen per kilo, verpakt in een luxe rolladedoos, bij hogere aantallen prijs op aanvraag.

Gourmetbox
Compleet
Mini Franse kipfilet
Mini peper biefstuk
Mini gemarineerde varkenshaas
Mini shaslick
Mini boomstam
Mini slavink
Mini braadworst
Gesneden uitjes

Gesneden champignons
Gesneden paprika
Rundvleessalade
Scharreleisalade
2 x saus
Kruidenbotercup
Stokbrood
Uienkruier

4 personen

45.00
6 personen

67.50

(Dit pakket is uitsluitend te bestellen van half november tot eind december)
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Droge worst letter S
Saucijzen letter S
Saucijzen staaf
Ham de NOEL
Winterglow fuet
Gluhwein dip
Gluhwein kruidenset
Kerstster gevuld met marcaboules
Kerststol (Alcemade)

Stel uw eigen pakket samen!

samen te stellen
gelijk om zelf uw pakket
Uiteraard is het ook mo
greep uit ons
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ag!
adviseren u gra
Kom naar winkel en wij
assortiment…..

Droge worsten en
rauwe hammen
Puur Texelse fuet
(diversen smaken)
Saltufo (salami bolletje
met truffel)
Droge worst frieten
Zakje marcaboules
(droge worst bolletjes)
Gedroogde plaatham
(diversen smaken)
Helderse Copa
Gedroogde Ribeye
Winterglow worstje
(droge worst met
cranberry, knoflook en
brandnetel)
Kersenham

Vlees, vleeswaren en
salades
Rollade (diversen
soorten)
Biefstuk
Varkenshaas
Beenhammetje
Ossenworstje
Zwiebelmetworst
Metworst
Rookworst
Leverworstje
Grillworst (diversen
smaken)
Gerookte eendenfilet
Mini paté
Salade (diversen
soorten)
Hammouse
Zeeuwsspek

!

Vul je pakket aan
Olijfolie/ Balsamico
Olijven
Confijt
Gluhweindip
Speciaal biertje
Flesje witte of rode wijn
Flesje prosecco
Flesje sap
Toast
Steakmesje
Snijplank
Flesje beenhamsaus
Boerennootjes
Saucijzenstaaf of krans
Zout of pepermolen

Heeft u speciale
wensen?
Laat het ons weten. Wij denken graag
met u mee! Alle producten worden
ambachtelijk gemaakt in ons Atelier
en enige voorbereiding is daarom
vereist. Wij willen u vragen om tijdig
te bestellen. Dit om teleurstelling te
voorkomen. Voor alle producten geld
zolang de voorraad strekt. Wij kunnen
de pakketten ook voor u bezorgen. Wij
rekenen €2,50 per adres.

r
Kiezen voor Duijze
is kiezen voor puur
iteit
ambachtelijke kwal

Marsdiepstraat 381 • Den Helder • 0223 625 082 • www.slagersateliergebrduijzer.nl

