


Wat zet u tijdens de kerst op tafel? 
Wij staan klaar in onze drie vestigingen om u te adviseren er dit 
jaar een smakelijk en sfeervolle kerst van te maken. Wij hebben 
alles in huis waarmee u de lekkerste amuses, tussengerechten, 
bijgerechten en hoofdgerechten kunt maken en op tafel zet. Laat 
u verrassen door onze smakelijke mogelijkheden. Kom gerust 
langs voor een verrassend advies.

Kalfsvlees
• Biefstuk 
• Oesters
•  Schnitzels voor Saltimbocca 
• Schenkels voor Ossobuco

• Kalfs-rib-eye  
• Kalfsburgers 
• Sucade van het kalf 
• Kalfsentrecote
•  Kalfsrollade

TIPTIP
KALFSROLLADE 
met peper-zeezout  

marinade en verse Salie 

100g ¤ 3,50



Scharrelvarkensvlees
varkensvlees van het Oud-Hollands landvarken

Rundvlees
Rundvlees van eigen slacht, recht streeks  
van de boer, vers en vertrouwd. 

•  Diverse soorten biefstuk
• Ossenhaas
• Entrecote
• Brisket
• Runderrib-eye

Heerlijke burgers van  
het Black Angus rund  
rundvlees ras uit Schotland  

Cote de Boeuff  
van het Hollandse rund uit eigen stal

TIPTIP
FRICANDEAU 

van het scharrelvarken

100g ¤ 2,00

TIPTIP
PROCUREUR ROLLADE  

lekker gekruid met zout/peper 

100g ¤ 1,60

Varkensvlees
Het allerbeste varkensvlees voor u geselecteerd. 
• Varkenshaas
• Filet
• Varkens  oesters
• Filetrollade 
•  Beenhammetje   

(ongeveer 1 kilo)

• Iberico ribkarbonade
•  Varkens schouder  

voor pulled pork

•  Buikspek voor porchetta

•  Procureur rollade

• Carpaccio
• Picanha
• Bavette
•  Cote de Boeuf
•  T-bone steak

TIPTIP
ENTRECOTE VAN  

HET HOLLANDS RUND      
Zie recept   100g ¤ 3,20



Lamsvlees
• Lamsracks
• Koteletten
• Lamsworstjes
•  Lamsbout

• Lamsschenkel
• Lamsfilet
• Lamsgehakt

Kip en kalkoen
• Kiprollades
• Filet schnitzels
• Maïskip
• Kalkoenfilet
• Brusselse kip
•  Hele kip
•  Kip in braadzak

TIPTIP
ITALIAANSE LAMSBOUT   

gemarineerd met verse kruiden

100g ¤ 3,50

TIPTIP
FRANSE  

BRESSEKIP 
100g ¤ 2,50

TIPTIP
HELE KALKOEN

3-4 kilo
per kilo ¤ 14,50



Wild
Authentiek van smaak, de dieren scharrelen  
zelf in de vrije natuur hun kostje bij elkaar en  
dat proeft u! Vraag naar de mogelijkheden in  
onze winkels.

TIPTIP
DUO-ROLLADE 

runderrollade gevuld met varkenshaas, 
ouderwets lekker gekruid

TIPTIP
EENDENBORST FILET    

100g ¤ 2,95

Naast ons vertrouwde vleesassortiment 
hebben wij onze vleeswaren, patés en 
beenhammetjes uit eigen worstmakerij 
van onze meester worstmaker William en 
zijn team.

Diverse feestelijke soepen en salades uit 
eigen keuken van onze kok André.

Rollade
Wij hebben in onze winkels een ruime voorraad aan 
speciale rollades. Deze rollades kunnen wij voor u 
vacuüm trekken zodat u ruim van te voren uw kerst 
bestelling in huis kunt hebben.

Speciaal: Porchetta rollade
van de varkensbuik, gekruid met rozemarijn, 
saffraan, dille, mint

Speciaal: Carpacciorollade  
van het rund   
met zeezout, mediterrane kruiden, pijnboompitjes  
en zontomaatjes



Al onze schotels worden gemaakt op handige  
1-persoons schaaltjes

• Gourmet traditioneel – 350 g vlees € 9,75 p.p.

•  XXL gourmet € 13,00 p.p.
Voor de echte carnivoor - 500 g vlees

• Fondue € 10,50 p.p.

•  Gourmet de luxe € 10,75 p.p.
O.a. varkenshaas, lamsracks, kalfsbiefstuk  
en biefstuk – 350 g vlees

•  Gourmet Wild Enzo € 12,50 p.p.
Gourmetschotel met hertenbiefstuk,  
eendenborstfilet, varkenshaas, lamsracks,  
kalkoenfilet en wildworstje.

•  Gourmet aanvulling € 7,00 p.p.
Rundvlees salade, sausjes, kruidenboter,  
stokbrood, roerbak groenten



Alle salades en schotels worden ruim 
gegarneerd met verse producten

• Rundvleessalade € 8,00 p.p.

•  Scharrel-ei salade    € 9,00 p.p.

• Zalmsalade € 10,00 p.p.

•  Buffetschotel € 10,50 p.p.
Combinatie van rundvleessalade  
en zalmsalade. Met diverse soorten vis,  
gevulde eieren en vleeswaren.

•  Hors d’oeuvre  € 11,50 p.p.
Luxe schotel met een hart van  
scharreleisalade. Gegarneerd met  
minisaté, fricandeau, gehaktballetjes, 
 kipfilet, beenham, asperges,  
rauwe ham met meloen, paté,  
gevulde eieren..

TIPTIP
TAPASSCHOTEL (2-4 pers.)

Gevulde schotel met allerlei lekkernijen uit  
onze slagerijen. Salade, hapjes, kaas, paté, 
mediterraanse specialiteiten, vleeswaren. 

Deze tapasschotel is alleen per stuk  
te bestellen.

per stuk ¤ 22,90



Voor de kerst hebben we een speciaal 
kerstbuffet voor u samengesteld. 
Heerlijke salades gecombineerd met 
warme gerechten die u thuis gemakkelijk 
kunt warm maken.
Om de grote drukte beter te verspreiden 
gaan wij de tijd verdelen in zones; bij 
uw bestelling krijgt u te horen in welke 
tijdzone u de bestelling kunt ophalen.

U krijgt van ons het advies mee hoe u al 
deze producten warm kunt maken.

Uiterste bestel datum zaterdag  
17 december. Vanaf 5 personen.

 
KERSTBUFFET NOËL 

vanaf 5 personen

p.p. ¤ 18,90

•  Duet van rundvleessalade en kipsalade 
met heerlijke garnering en hapjes

•  Bourgondisch stoofvlees van het rund
•  Kip in kerrie saus
•  Varkenshaas met 

bospaddenstoelensaus 
•  Aardappelgratin met beenham
•  Stokbrood om zelf af te bakken



Benodigdheden voor  
4 personen:
•  1 kg filetrollade
•  1 gele paprika ,1 rode 

paprika, 1 groene paprika
•  500 gram zoete aardappels 

geschild en in mooie blokjes 
•  2 rode uien 
•  250 gram feta kaas
•  4 el olijfolie 
•  250 gram Cherry tomaatjes 

Eén van mijn favorieten blijft toch de 
‘’simpele’’ varkensfiletrollade. En een 
voordeel van dit recept is dat het in een 
mooie grote schaal geserveerd kan worden 
zodat u zich niet druk hoeft te maken over 
de opmaak van de borden. 

1:  Zet de rollade in een voorverwarmde 
oven 25 minuten op 150 graden

2:  Snijd ondertussen de groente in mooie 
grove stukken ongeveer 1 cm

3:  Meng de  groenten met de olijfolie in 
een mooie grote ovenschaal, en brokkel 
de feta kaas er door heen.

4:  Zorg dat in het midden van de schaal 
ruimte over blijft voor de rollade, haal 
de rollade uit de oven en leg hem in de 
schaal bij de groente.

5:  Verwarm de oven ondertussen voor naar 
185 graden.  Bak nu de groenten en de 
rollade nog 30 minuten op 185 graden.

Serveer de rollade met een mooie peper 
of champignon saus. (kant en klaar 
verkrijgbaar in onze winkels)

Filet rollade met zoete aardappel  
uit de oven    

RECEPTRECEPT

van William

 
WINTERBARBECUE 

vanaf 5 personen

p.p. ¤ 19,50

Lekker buiten bezig zijn, voor 
de feestdagen hebben we 
een speciaal barbecue pakket 
samengesteld met bijzondere 
soorten vlees.

• Cote de Boeuff 
•  Varkenshaas trio
•  Black Angus burger
•  Iberico varkensrib
•  Pasta salade
•  Scharrel-ei salade
•  Smoked Bull barbecue saus
•  Stokbrood

EET SMAKELIJK 



•  Entrecote
•  Knolselderij
•  Kastanjechampignons
•  Peper en zout

•  Rode wijn
•  Kookroom
•  Runderfont (te bestellen 

in de slagerij)

•  Kruidenmix rozemarijn  
(te bestellen in de 
slagerij)

1  Haal de entrecote 1,5 uur van tevoren uit 
de koelkast en laat ze op het aanrecht op 
kamertemperatuur komen. 

2  Schil ondertussen de knolselderij en snij ze in 
kleine blokjes, en kook ze beetgaar in circa 8 
minuten

3  Laat ze vervolgens uitlekker, of droogdeppen met 
keukenpapier

4  Snij de kastanjechampignons in grove stukken 
en doe die samen met de knolselderij in een 
ovenschaal

5  Besprenkel deze met olijfolie en de kruidenmix 
van rozemarijn en laat even rusten tot ze de oven 
in kunnen

6  Bestrooi de entrecote vervolgens met een 
grof zeezout, (let op, peper pas na het bakken 
toevoegen)

7  Doe een beetje olijfolie in de pan en doe de 
entrecote in de pan als de olie heet is. 

8  Leg vervolgens de entrecote in de pak en bak 2 
minuten per kant

9  Bij het omdraaien in de pak mooi wat roomboter 
toevoegen en iets zachter zetten, zodat de boter 
niet verbrand. 

10  Haal de entrecote na 2 x 2 minuten uit de pan 
(als ze iets dikker zijn 2 x 3 minuten) en leg ze in 
aluminiumfolie

11  Zet vervolgens de knolselderij met champignons in 
de oven op 190gr 15 minuten

12  Gebruik het bakvocht wat over is gebleven van de 
entrecote om de saus te maken: 
Zet de pan op hoog vuur, voeg vervolgens een 
glaasje rode wijn toe, laat dit even iets inkoken 
zodat de alcohol verdampt is, voeg vervolgens de 
runderfont toe, en laat weer even inkoken. Voeg 
dan wat peper en zout toe aan het sausje. Blijf 
roeren in de pan en tijdens het roeren kunt u de 
kookroom toevoegen. Hierdoor wordt de saus wat 
dikker. Vergeet niet te proeven tussendoor. Laat 
vervolgens nog iets inkoken en uw saus is klaar. 

Tip; mocht u de saus nog iets dikker willen, voeg dan 
wat bloem toe door een zeefje tijdens het roeren. 

13  Verwarm de borden voor 

14  Snij vervolgens de entrecote in dunne plakjes 
en serveer samen met de knolselderij en 
kastanjechampignons uit de oven. 

15  Giet vervolgens wat saus over de entrecote en 
smullen maar!

Entrecote met knolsederij, kastanjechampions  
en rode wijn (4 personen)

RECEPTRECEPT

van Edwin



•  360 gram gerookte ribeye  
(Knobbout slagerijen)

•  40 gram pijnboom pitten
•  Balsamico dressing of truffel mayonaise 
•  Rucola sla
•  Oude kaas
•  Kappertjes 

1  Leg per persoon 80 
gram gerookte ribeye 
op een mooi bord. 

2  Garneer dit met 
de rucola sla, 
pijnboompitten, oude kaas en de kappertjes. 

3  Maak het vervolgens af met de balsamico 
dressing of de truffelmayonaise. 

4  Zout is niet nodig want onze gerookte ribeye 
is al gezouten, eventueel wel wat vers 
gemalen peper.  

Entrecote met knolsederij, kastanjechampions  
en rode wijn (4 personen) Carpaccio van gerookte 

runder ribeye (4 personen)

RECEPTRECEPT

van Ruben

OPENINGSTIJDEN
D.V. Zaterdag 24 december zijn al onze 
winkels geopend van:
Buren           7.30 t/m 16.00 uur
Culemborg     7.30 t/m 16.00 uur
Tiel                7.30 t/m 17.00 uur
Dinsdag 27 december zijn onze winkels 
gesloten.
Zaterdag 31 december (oudjaar) zijn onze 
winkels geopend van: 
Buren           8.00 t/m 14.30 uur
Culemborg   8.00 t/m 16.00 uur
Tiel                8.00 t/m 16.00 uur
Maandag 2 januari zijn wij gesloten.

Bestellingen kunnen gedaan worden t/m 
maandag 19 december.
Wild bestellingen t/m zaterdag 17 december.
Vanaf dinsdag 20 december kunnen wij helaas 
geen bestellingen meer aannemen, vanwege 
onze planning, wel is er natuurlijk genoeg 
voorraad in onze winkels.

AANBIEDINGAANBIEDING
vanaf woensdag voor de eerste week  

van het nieuwe jaar:
4 verse worsten, 500 gram gemengd gehakt 

en 1 rookworst

 ¤ 12,50



BUREN
Voorstraat 11
4116 BC Buren
0344 57 12 14

TIEL
Westledeplein 4
4006 BB Tiel
0344 63 12 65

CULEMBORG
Koopmansgildeplein 13
4105 TX Culemborg
0345 47 61 95

WWW.KNOBBOUTSLAGERIJEN.NLWWW.KNOBBOUTSLAGERIJEN.NL

Edwin, Renske, Arno, Ruben, William, Mark, Henny en teams  


