
Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u tijdens de 

kerstdagen zelf niet lang in de keuken wilt staan, maar 

gezellig met uw gasten aan tafel wilt genieten. Daarom 

hebben wij tal van smakelijke oplossingen die lekker 

snel klaar zijn. Daarmee zet u het lekkerste op tafel en 

maken wij het u gemakkelijk. Vraag naar de uitgebreide 

mogelijkheden.

Lekker snel klaar...

Voorstraat 11, 4116 BC Buren, 0344-571214
Koopmansgildeplein 13,4105 TX Culemborg, 0345-476195

Nieuwe Tielseweg 175, 4006 BH Tiel, 0344-631265

www.knobboutslagerijen.nl

Wij wensen u een goed 
en smakelijk 2020 toe!

Arno, Henny, William, Ruben en Edwin 
Renske, Mark, Ralph, Marit, Gerrit, André, Kevin, Petra, Coby, Cindy, Sophia, Gerda, Monica, Antwin, Lisa, Janneke, Judith, Sjanie, Annerieke, Marleen, Marlies, Janneke,  Aria, Janice, Patrick, Mary-Nella, Anoah, Sanne, Corieke, Mariska, Henrieke, Adrie, Roos, Jaqueline en Rieneke.

Aanbieding week 1 

van het nieuwe jaar

500 gr. gemengd gehakt

500 gr. verse worst

2 rookworsten

Samen 10.00
Kerstspecialiteiten van de Ambachtelijke Specialist



Deze folder geeft een indruk van onze mogelijkheden. 

Wild
Authentiek van smaak en rijk aan ijzer en 
eiwitten. De dieren scharrelen zelf in de vrije 
natuur hun kostje bij elkaar en dat proeft u in 
het gerecht op uw bord!

Wij kunnen alle soorten wild op bestelling 
leveren. We houden slechts een beperkt 
assortiment op voorraad. Bestellingen 
ontvangen wij graag uiterlijk woensdag  
18 december.

• Reebiefstuk
• Hertenbiefstuk
• Eendenborstfilet, wilde eend
• Wild zwijn, wilde duif
• Haas, konijn
• Fazant, parelhoen
• Hazenpeper, wildgoulash
• Hazenrugfilet/ hazenachterbout, enz.
•  Konijnenbout in grand veneur saus uit 

eigen keuken

Informeer in de winkel naar de 
mogelijkheden.

Rundvlees
Vers Hollands rundvlees van eigen slacht. 
Diverse soorten biefstuk, ossenhaas, zijlende, 
entrecôte, rosbief, rib-eye, carpaccio, 
rollades, runderschnitzels, ossenstaart, 
schenkels.

Varkensvlees
Varkenshaas, diverse soorten schnitzels,
fricandeau, varkensoesters, pork-eye,
diverse soorten rollades, beenhammetjes en
varkensschouder voor pulled pork.

Kalfsvlees
Kalfsoesters, rollade, schenkel, biefstuk,
schnitzels en lever.

Lamsvlees
Lamsbout, haasjes, koteletten, lamskroon en 
lamsracks.

Kip en Kalkoen
Kipfilet, kipfiletrollade, hele kalkoenen  
(vanaf 3,5 kilo), kalkoenschnitzels,
kalkoentournedos, drumsticks, dijen en
Franse scharrelkippen.

Wat zet u tijdens de kerstdagen 
op tafel? Die vraag heeft ons 
geïnspireerd om u te verrassen 
met heerlijke suggesties voor 
een compleet kerstdiner. Wij 
hebben alles in huis waarmee u de 
lekkerste amuses, tussengerechten, 
bijgerechten en hoofdgerechten 
op tafel zet. Laat u verrassen door 
onze smakelijke mogelijkheden.

Het lekkerste 
voor de feestdagen



Kerstrollades
Gegarandeerd een succes op tafel!

• Brie-spinazie rollade
 Varkensfiletrollade met spinazie, brie en
 parmaham
• Texelse rollade
 Lamsboutrollade met sjalotjes, 
 pijnboompitten, knoflook en verse 
 Provençaalse kruiden
• Italiaanse runderrollade
 Met pijnboompitten, Parmezaanse kaas en  
 kappertjes
• Spaanse runderrollade
 Met Spaanse kruiden, chorizo, gedroogde
 zontomaat en rucola
• Half-om-half rollade
 Runderrollade gevuld met varkenshaas,
 ouderwets gekruid 
• Franse kalfsrollade
 Heerlijk mals kalfsvlees gemarineerd met   
 een kruidenmarinade 

Feestelijke soepen
Naast ons vertrouwde assortiment hebben 
wij ook extra feestelijke soepen. 

Alle soepen zijn uit eigen keuken, met 
verse ingrediënten en worden diepgevroren 
verkocht per liter, alleen maar warm maken 
en u bent klaar. 

Heerlijke beenhammetjes        
Kant-en-klaar, ongeveer 1 kilo per stuk.  
30 minuten in de oven op 175 graden om 
af te bakken en u bent klaar. Zolang de 
voorraad strekt.

Vleeswaren
Uit eigen worstmakerij
Vleeswaren kunnen niet besteld worden wij 
snijden ze alleen vers voor u af.

• Gebraden kalfsborst met Italiaanse kruiden
• Diverse rosbiefsoorten
• Gerookte en gebraden runderrib-eye
• Gegrilde brisket 
• Varkensfricandeau
• Diverse soorten gebraden rollade
• Beenham/grillham
• Pastrami

Naast ons eigen vertrouwde assortiment
eigengemaakte vleeswaren halen wij de
lekkerste vleeswaren speciaal voor u uit
Spanje en Italië.

Salades en patés
Uit eigen keuken

• Diverse soorten filet
• Filet Martino
•  Carpacciofilet met pijnboompitjes, 

kappertjes en zeezout
• Diverse soorten paté
• Boerenpaté
•  Scharrelsalade, tonijnsalade, 

bouillonsalade, gerookte kipsalade

Saladeschotels
Lekker en gemakkelijk, onze saladeschotels. Wij 

maken ze zelf met uitsluitend de lekkerste verse 

ingrediënten en met topproducten. Ambachtelijk 

lekker dus. Wij hebben diverse smaken en soorten 

en wij kunnen de schotels leveren inclusief de 

bijproducten zoals u dat wenst. Totaal ideaal!



Vleeswaren en toastjes...
Onze vleeswaren worden ambachtelijk bereid 

en dat proeft u. Ook tijdens het kerstontbijt. 

Wij hebben een ruim assortiment in huis. 

Zoals onze heerlijke grillham en onze speciale 

kerstrollade.  Met onze toastsalades heeft 

u altijd iets lekkers in huis. Wij hebben 

vele smaken in huis die we zelf maken. 

Ambachtelijk lekker en bereid met verse 

ingrediënten en topproducten. 

Fondue, Gourmet
en Steengrill
Al onze schotels worden gemaakt op handige  
1 persoons schaaltjes 

• Fondue   p.p.  7,50
• Gourmet  p.p.  7,50
•  Gourmet de luxe  p.p.  9,25 

Met varkenshaas lamsracks, kalfsbiefstuk, 
kogelbiefstuk

•  Visgourmet  p.p.  9,50 
Vanaf 2 personen. Met 6 soorten vis, alleen 
op bestelling tot donderdag 19 december.    

•  Wild enzo  p.p.  10,50 
Gourmet schotel met: hertenbiefstuk, 
eendenborstfilet, lamsracks, varkenshaas 
kalkoenfilet, wildworstje     

Schotels en salades
Op bestelling
•  Rundvleessalade opgemaakt op schaal met 

diverse garneringen  p.p.  6,75 
•  Huzarensalade  p.p.  6,50
• Zalmsalade, 
 met diverse soorten vis   p.p.  8,00
•  Buffetschotel, dit is een combinatie 

van rundvlees- en zalmsalade  p.p  7,50
•  Hors d`oeuvre   p.p.  10,50 

Luxe schotel met een hart van scharrelei-
salade. Gegarneerd met minisaté, fricandeau, 
gehaktballetjes, kipfilet, beenham, asperges, 
rauwe ham met meloen, paté, gevulde eieren, 
stokbrood (om zelf af te bakken)

Tapas-Plateau        
Nostalgisch dienblad gevuld met allerlei 
lekkernijen uit onze slagerij zoals: salades, 
hapjes, vis, kaas, paté aangevuld met 
Mediterraanse specialiteiten. Voor ieder  
wat wils, zo op tafel en genieten maar.  
Het mooie dienblad mag u houden
Vanaf 3 personen  p.p. 15,90

Bestellen        
Om u een correcte en vlotte bestelling te kunnen 
garanderen, vragen wij u vriendelijk om de 
volgende punten te respecteren: 
•  Bestellingen kunnen door gegeven  

worden t/m donderdag 19 december. 
•  Wildbestellingen doorgeven t/m  

woensdag 18 december. 
•  Vleesproducten en vleeswaren kunnen niet 

besteld worden wij snijden ze alleen vers voor 
u af, dit om de beste kwaliteit en versheid te 
kunnen garanderen.

•  Sommige producten kunnen alleen afgehaald 
worden op afgesproken tijden, dit wordt tijdens 
het plaatsen van de bestelling besproken.

Openingstijden
Dinsdag  24 december
  Buren           8.00-14.30 uur
  Culemborg/Tiel 8.00-16.00 uur

Onze winkels zijn vrijdag 27 december 
om 10:00 uur geopend.

Dinsdag  31 december   
  Buren           8.00-14.30 uur
  Culemborg/Tiel 8.00-16.00 uur
 
Donderdag 2 januari 2020 
zijn onze winkels gesloten.




