Paasgerechten

VIER HET
VOORJAAR
MET ONZE
HEERLIJKE
PAASGERECHTEN

2022

SLAGERIJ-TRAITEUR

JAN PINCKAERS

Soepen
•
•
•
•
•
•
•
•

per liter

Aspergesoep		 € 7,90
Kervelsoep		 € 5,75
Kreeftensoep		 € 7,65/0,5 l
Limburgse mosterdsoep		 € 5,75
Runderconsommé		 € 5,75
Venkelsoep		 € 6,95
Vissoep		 € 9,20
Knolselderij-truffelsoep		 € 7,50

Voorgerechten
•
•
•
•

Rundercarpaccio (75 gr p.p.)
Rundercarpaccio compleet
(met dressing, sla, pijnboompitten en Parmezaanse kaas)
Tapasschotel (voor 3 tot 4 personen)
Vitello tonato (75 gr p.p.)

Hoofdgerechten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boeuf Stroganoff
(met lentegroenten)
Italiaanse zalmfilet
(met vissaus en parmaham)
Kalkoen in veenbessensaus
(twee kalkoenoesters per bakje)
Kalkoen mediterranee
Kipragout
Konijnenbout
(op grootmoeders wijze)
Tête de veau
Varkenshaas
(met romige mosterdsaus)
Vispannetje (incl. statiegeld)

€ 4,95/st
€ 7,90/st
€ 19,95/st
€ 6,90/st

verpakt per 500 gr
€ 1,49/100 gr
€ 2,90/100 gr
€ 1,89/100 gr
€ 1,49/100 gr
€ 1,49/100 gr
€ 1,75/100 gr
€ 1,75/100 gr
€ 1,69/100 gr
€ 9,90/st

VIER HET
VOORJAAR!

Paasspecialiteiten		
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Biefstuk met pepersaus, 1 persoon
(in bakje voor 1 persoon, 10 min. in oven 160º C)
Rosbief du chef
(gemarineerde rosbief in braadzak)
Runderrollade
(met pijnboompitten, Parmezaanse kaas en rucola)
Briehaasje, 1 persoon
(varkenshaas met brie, lente-ui, crème fraîche
en bruchettakruiden in bakje voor 1 persoon,
20 min. in oven 160º C)
Rollade van scharrelvarkensvlees met pancetta
(40 min. in oven 160º C)
Saltimbocca
(kalfsbiefstuk, parmaham en salie)
Kip op stok met spek
(20-25 min. in oven 160º C)
Lamsbiefstuk
Lamsbout
(zonder bot)
Lamshaasje van de chef, 2 personen
(met honing-tijmsaus, in bakje voor 2 personen, 20 min.
in oven 180º C)
Lamsrack, gemarineerd, 2 personen
(met honing-tijmsaus, 1 rack voor 2 personen in bakje,
15 min. in oven 180º C)

€ 2,65/100 gr
€ 2,80/100 gr
€ 2,80/100 gr
€ 2,43/100 gr

€ 1,89/100 gr
€ 3,29/100 gr
€ 1,65/100 gr
€ 3,60/100 gr
€ 2,89/100gr
€ 15,55/st

€ 15,55/st

IN ONZE WEBWINKEL VINDT U ANDERE
LAMSVLEES-, KALFSVLEES- EN DRY AGED
RUNDVLEESSPECIALITEITEN.

Garnituren
•
•
•
•
•

Aardappelkroketjes, 10 stuks
Aardappelgratin, per bak ca. 750 gr
Groentegratin, per bak ca. 750 gr
Honing-tijmsaus
Portsaus

€ 3,50
€ 1,25/100 gr
€ 1.25/100 gr
€ 1,54/100 gr
€ 1,90/100 gr

Nagerechten
•
•
•

Chocolademousse
(pure chocolade met witte chocolade ganache)
Tiramisu
(met espresso en amaretto)
Panna Cotta

€ 3,50/st		
€ 3,50/st
€ 3,50/st

Fondue- en
gourmetschotels
Fondueschotel

€ 7,90/p.p.

ca. 300 gr. p.p. met biefstuk, varkenshaas, kipfilet en gehaktballetjes

Gourmetschotel

€ 7,90/p.p.

ca. 300 gr. p.p. met biefstuk, worstje, spiesje, vinkje,
varkenshaas en kalkoenhaas

Luxe gourmetschotel

€ 9,90/p.p.

ca. 300 gr. p.p. met kalfsbiefstuk, biefstuk, lamsfilet,
varkenshaas en kalkoenhaas

Vis gourmetschotel

€ 9,90/p.p.

ca. 300 gr. p.p. met de verse vangst van de dag

- DEZE SCHOTELS ZIJN TE BESTELLEN VANAF 2 PERSONEN -

Bijgerechtenmenu
TE BESTELLEN
VANAF 2 PERSONEN

•

Cocktailsaus •Knoflooksaus

•

Stokbrood • Kruidenboter

•

2 soorten rauwkostsalade

Alleen online bestellen

€ 6,95 p.p.

Bestel deze producten, vleeswaren, salades en andere producten via
slagerijjanpinckaers.nl/onlinebestellen.

Bestel VOOR dinsdag 12 april 2022.

Afhalen

Haal uw bestelling af in onze winkel.
Geef de gewenste afhaaldag aan bij uw online bestelling.

Openingstijden

Rond Pasen gelden de gebruikelijke openingstijden.
Let erop dat we zaterdag 3 april om 16.00 uur sluiten.
Maart 2022. Prijswijzigingen voorbehouden.

