
ten Hoff
Schoolstraat 157  Musselkanaal

0599 - 412448
info@slagerijtenhoff.nl

Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u de kerstbestelling 
uiterlijk zaterdag 19 december, en de eindejaarsbestelling uiterlijk 
maandag 28 december om 12.00 uur in te leveren.

Bij bestelling van uw gourmet of fondue-

schotel 4-vaks saladeschotel met gratis 

kruidenboter! 

Mooie schijfjes varkenshaas opgemaakt op 
een mooie aluminium oven / magnetron- 
schaal afgemaakt met een champignon- of peperroomsaus.
Bereidingsadvies: 20 minuten in een voorverwarmde oven 
op 175 C of 5 minuten in de magnetron op 900 watt.

Mooie schijfjes gegrilde beenham, opgemaakt in luxe schalen.
De schaaltjes worden afgemaakt met Bollie’s beenhamsaus 
Opwarmadvies: ca. 20 minuten in een voorverwarmde oven 
op 175 C of 5 minuten in de magnetron op 900 watt.

Biefstuk
Varkenshaas
Kipfilet
Schnitzel
Baconrolletje

Boerengehaktrolletje
Metschijf
Hamburger
Knoalster worstje
Mini saté

10 verschillende soorten vlees 
zoals hierboven beschreven
4 vakssalade + kruidenboter
(Duitse pieper,- scharrel-, rundvlees-, en huzarensalade)
Gesneden champignons en paprika in 3 kleuren
Gesneden uien en fijngesneden prei
Gourmet aardappels
3 verschillende soorten sausjes
Stokbrood
Als nagerecht gratis toetje

De gourmet all-in is te bestellen vanaf 4 personen. Als extra
kunt u er ook diverse smaken reepjesvlees (bijv. gyros of 
shoarma) bij bestellen.

Biefstuk
Varkenshaas
Varkensfilet
Kipfilet
Baconrolletje
Diverse soorten balletjes

Kalkoenfilet
Kalkoen 
drumsticks
Kalkoendijen
(naturel / 

Picanha

Rack of Pork

Rib Eye

Beercan Chicken

De trend van deze winter. Een mooi 
groot stuk vlees vanaf de barbecue 
die op indirecte wijze wordt gegaard. 
U moet hierbij denken aan:

Deze wijze van garen kan uitstekend 
op gasbarbecues met meerdere 
branders en op de Weber of

Hertenbiefstuk
Wild of tam konijn
Eendenborstfilet
Struisvogelbiefstuk

Wij bieden een ruim assortiment waarover wij u graag infor-
meren. Wij verzoeken u tijdig uw wensen kenbaar te maken.

keramische kolen grills bij voorkeur voorzien van 
thermometer. Wij hebben tal van ideeën en recepturen voor u 
klaar liggen voor een heerlijke geslaagde winterbarbecue. 
Vraag naar onze mogelijkheden.


