
Bestellijst 
feestdagen 

2022

Bestel tijdig, zo voorkomt u teleurstellingen aan tafel!

Bestellnummer

De bestellingen voor Kerst mogen t/m maandag 19 dec geplaatst worden. 

Uw naam: ................................................................

Uw Telnr. : .................................................................

Zet een kruisje bij de gewenste afhaaldag.
Uw afhaaldag:      Maandag 19 dec. (zonder bestelnummers)
Uw afhaaldag:      Dinsdag 20 dec. (zonder bestelnummers)
Uw afhaaldag:      Woensdag 21 dec. (zonder bestelnummers)
Uw afhaaldag:      Donderdag 22 dec. (zonder bestelnummers)
Uw afhaaldag:      Vrijdag 23 dec. vóór 12 uur (witte bestelnummers)
Uw afhaaldag:      Zaterdag 24 dec. (alleen bestellingen op nummer 
         en tijd, geen losse verkoop)
Er wordt alleen bezorgd op dinsdag en woensdag! 

Slagerij Hagelaar 
Beelsstraat 27 | Helmond

0492 - 523 010 
info@slagerijhagelaar.nl | www.slagerijhagelaar.nl

Bezorgen voor nieuwjaar:

Dinsdag 27, woensdag 28, 
donderdag 29. vrijdag 30 dec
Zaterdag 31 dec. geen 
bezorging!

Lees a.u.b. onze ‘spelregels’ 
goed zodat alles weer soepel 
verloopt. 

We wensen u heerlijke 
feestdagen! 

Team Slagerij Hagelaar

Online 
bestellen

Heerlijke Patés
Cranberry paté     150 gr  250 gr                                  
Room paté     150 gr  250 gr
Paté met kalkoen, dadels       
en pistachenootjes  150 gr  250 gr
Bourgondische paté   150 gr  250 gr
4 Noten paté    150 gr  250 gr 

Verse schepsalades
Klein= 150 gram   Groot= 250 gram
Cranberrysalade   klein  groot                                  
Kipsaté    klein  groot                                 
Kip Walnoot   klein  groot                          
Kip-Kerriesalade  klein  groot                                  
Bouillonsalade   klein  groot                                  
Ei-bieslooksalade  klein  groot                                  
Bretonse Kipsalade  klein  groot                                  
Sellerie salade   klein  groot
Pulled pork salade  klein  groot
Kip Teriyaki salade (nieuw)  klein  groot 
Filet American   klein  groot

Rundvleessalade  250 gr  750 gr                                  
Kartoffel salade  250 gr  750 gr

Winter BBQ
Vraag naar de mogelijkheden of onze 
bbq folder.                        

Vissalade
Zalm salade       klein  groot                                  
Garnalensalade  klein  groot                       
Tonijn salade   klein  groot                                
Krab salade   klein  groot   

Nieuw
Luxe vissalades  klein  groot   
Rivierkreeftjes,roze/grijze 
garnalen, krab en witvis

Sausjes en kruidenboter bakje 250 gram
Bakje Knoflooksaus                                
Bakje Zigeunersaus                    
Bakje Cocktailaus    
Bakje Piri-piri saus    

Franse lekkernij                   150 gram
Kuipje kruidenboter € 1,55 p st.            _____ stuks
Lekker op stokbrood en bij diverse soepen

Stroganoffsaus bakje 225 gram € 1.99 ( 2 personen)
Peperroomsaus bakje 225 gram € 1.99
Champignonroomsaus bakje 225 gram € 1.99                                 

Luxe sauzen voor de feestdagen:
Rode wijn kaneelsaus (bijv. bij de beenham)
Honing mosterdsaus (bijv. bij de beenham)
Balsamico tijmsaus (bijv. bij rosbief of runderrollade)
Paddenstoelensaus (bijv. bij de varkenshaas)

Vriendelijk verzoek om bij uw kerstbestelling 
géén normale bestelling te plaatsen. Dit i.v.m. 

de drukte en personele bezetting. Dit kan 
natuurlijk wel vóór of na de feestdagen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Openingstijden Kerst
Maandag 19 dec   13.00 tot 17.30 u.
Dinsdag 20 dec   08.30 tot 17.30 u.
Woensdag 21 dec   08.30 tot 17.30 u.
Donderdag 22 dec         08.30 tot 17.30 u.

Vrijdag 24 dec LET OP! Tot 12 uur!      08.00 tot 12.00 u.

Zaterdag alleen bestellingen afhalen op nummer!
Tijden zijn aangegeven.
LET OP!
4 blokken van afhalen:
08.30 tot 10.00 u. blauw nummer
10.00 tot 11.30 u. rose nummer
11.30 tot 13.00 u. groene nummer
13.00 tot 14.30 u. gele nummer
Zondag 25 dec (1e Kerstdag) en maandag 
26 dec (2e Kerstdag) is onze winkel gesloten. 

Bestel snel & gemakkelijk via onze webshop www.slagerijhagelaar.nl/webshop

Openingstijden Oud & Nieuw
Dinsdag 27 dec   08.30 tot 17.30 u.
Woensdag 28 dec   08.30 tot 17.30 u.
Donderdag 29 dec  08.30 tot 17.30 u.
Vrijdag 30 dec  08.30 tot 17.30 u.
Zaterdag 31 dec  08.30 tot 16.00 u.

Maandag 2 januari 2023 gesloten, vanaf dinsdag 
3 januari gelden onze reguliere 
openingstijden weer. 

Wij wensen u hele fijne 
feestdagen!



Rundvlees
Runderhaas    _________Gram
Kogelbiefstuk    _________Gram
Biefstuk    _________Gram
Entrecote    _________Gram
Rosbief aan stuk / lappen  _________Gram
Hacheevlees    _________Gram
Soepvlees    _________Gram
Schenkel    _________Gram
Runder Ribeye (gemarineerd of naturel) _________Gram
Picanha (staartstuk)   _________Gram
Bavette    _________Gram

Voorgerecht
Carpaccio (Runderhaas)  _________Pers.

Borreltijd
Ringetje Boerenmetworst  _________Stuks
Ringetje Chorizo   _________Stuks
Mediteraneetje    _________Stuks
Recht runderworstje
Bakje Gehaktballetjes   _________Stuks
Bakje Spareribjes   _________Stuks
Bakje Mini kipsate   _________Stuks
Bakje kipkluifjes   _________Stuks
Recht boerenmetworstje                    _________Stuks

Hapjespan 
En natuurlijk onze hapjespan. Heerlijke warme hapjes 
in een handomdraai op tafel.+/- 140 stuks geselec-
teerd voor u. U stopt de stekker in het stopcontact en 
na ongeveer een half uur zijn de hapjes warm!
Bestaand uit vijf soorten:
• Gegrilde spareribjes
• Gehaktballetjes
• Grillworstschijven
• Mini Kipsate
• Kipkluifjes
U krijgt er 2 sausjes bij, knoflook en piri pirisaus.
Geschikt voor +/- 10 personen. Kosten zijn € 6,95 per 
persoon.

Kip
Kipfilet     _________Gram
Kipfilet Bacon    _________Gram

Varkensvlees
Hagelaartje varkenshaas met zeeuws spek_________Gram
Varkenshaas    _________Gram

Kerstspecialiteiten / Braadsleetjes 
voor in de oven voor 2 personen
Varkenshaas Indonesia   _________stuks
met abrikoos, tomaat en kruidencrème

Malse biefstukjes   _________stuks
met peperroomsaus

Heerlijke kipfilet    _________stuks
met ontbijtspek en champignonroomsaus 

Varkenshaasje Brie   _________stuks
met honing ketjapsaus en rauwe ham

Toscaans kersthaasje   _________stuks
varkenshaas, zongedroogde tomaten, 
mozzarella, ontbijtspek en balsamicosaus

Bourgondische minibeenham
(aan stuk of gesneden in plakken _________stuks
ca. 900 gram kant en klaar, vauüm, lekker gekruid. 
Afgebakken met bruine suiker en honing. 
(Bereiding: 30 minuten in warm water leggen)

Tip voor bij de Beenham: serveer met rode wijn-
kaneelsaus of honing mosterdsaus. (zie achterzijde)

Vleeswaren
Rauwe ham    _________Ons
Ontbijtspek    _________Ons
Gekookte Achterham   _________Ons
Gebraden Beenham   _________Ons
Gebraden Rosbief   _________Ons
Gebraden Fricandeau   _________Ons
Zeeuws Spek    _________Ons
Gebraden Kipfilet   _________Ons
Rookvlees spier   _________Ons
Rookvlees breed   _________Ons
Vul hier nog uw eigen keus vleeswaren in 
________________   _________Ons
________________   _________Ons

Gourmet luxe (100 gram € 2,85)
Runderhaas
Shoarma
Varkenshaas
Kipfilet
Slavinkje
Hamburger
Mini biefspiesje / mini varkenshaasspiesje

                                   ________Aantal personen

Gourmet basis (100 gram € 2,55)
Biefstukje
Schnitzel
Kipfilet
Hamburger
Slavinkje
Shoarma
Speklapje
                                   ________Aantal personen

Fondue luxe (100 gram € 2,85)
Runderhaas
Varkenshaas
Kalfsoester
Kipfilet
Slavinkje
Gehaktballetjes kerrie
Gehaktballetjes paprika
                                   ________Aantal personen

Fondue basis (100 gram € 2,55)
Biefstuk
Fricandeau
Kipfilet
Slavinkje
Gehaktballetjes kerrie
Gehaktballetjes paprika
                                   ________Aantal personen

Gourmet / Fondue compleet
Bestellen vanaf 4 personen
Naast het vlees kunnen wij uw pakketten ook voorzien 
van sauzen, kruidenboter en verse salades. U krijgt 
dan het volgende:
    Pastasalade
Huissalade   Aardappelschijfjes
Fruitsalade   Cocktailsaus
Rundvleessalade  Zigeunersaus
Uienringen   Knoflooksaus
Champignons   Kruidenboter

___________ personen pakket 
compleet p.p. € 7,95

Rollades
Runderrollade    _________Gram
Varkensrollade    _________Gram
Halscrebrollade   _________Gram
Gevulde filetrollade
(met stroganoff- of gekruid gehakt)

Luxe Rollades
Als onze luxe rollades zijn kant-en-klaar in een 
aluminiumschaal, handig voor in de oven!
Kerstrollade    _________Gram
Malse rosbief met champignons en jachtsaus
Entrecote Kerstrollade  _________Gram
Gekruid en met balsamico tijmsaus
Gevulde varkenslende  _________Gram
Met pruimen en abrikoos
Runderrollade à la crème  _________Gram
Zeeuws spek en kruidencrème

Kalfsvlees
Kalfshaas    _________Gram
Kalfsoester    _________Gram
Kalfsschnitzel    _________Gram
Kalfsfricandeau   _________Gram
Kalfsschenkel    _________Gram

Gourmet-of steengrill- en fondueschotels
Ons assortiment voor gourmet- en fonduevlees staat vast. Vleesproducten bijbestellen mag altijd! 
We rekenen +/- 350 gram vlees per persoon.

Extra portie: - Minivinkje   ____  stuks  - Biefstukje  ____  stuks  - Hamburger  ____  stuks


