
Ambachtelijk 
lekker genieten



Eindelijk brak het jaar 2022 aan waar 
eindelijk onze droom werkelijkheid werd. 
De verbouwing van onze winkel. Na 2 jaar 
overleggen, bespreken en onze ideeen laten 
vloeien was dan de datum daar, de winkel 
werd gesloopt en konden we jullie toch 
blijven helpen met onze verkoopwagen op 
het parkeerterrein bij de Post.  
6 april 2022 gingen we open en konden 
we gaan genieten van jullie reacties. 
Fantastische dagen om al jullie lieve 
felicitaties en bewonderingen in ontvangst 
te mogen nemen.Nogmaals onze dank 
daarvoor.

Doordat we nu een nieuwe winkel hebben 
willen we ook anders gaan werken met de 
feestdagen. Doordat er naar onze beleving 
teveel tijd gaat zitten in de bestellingen, die 
tijd die wij ontzettend graag aan jullie, 
onze klanten, willen spenderen. Hebben 
wij besloten om niet meer met bestellingen 
te werken.

Door de jarenlange ervaring en balansen 
voor de feestdagen kunnen wij jullie 
garanderen dat wij alles ruim voldoende 
op voorraad hebben met deze dagen. Wij 
hebben nu reserveringslijsten opgesteld 
voor het wild, buffetten, gourmet/
steengrill/fondue schotels, en de ijstaarten 
van Ferry Botterweck. De rest van onze 

ambachtelijkheden die in de kerstfolder 
vermeld staan zijn gegarandeerd tot het 
laatste moment in huis.

Mochten er vragen over zijn staan wij en 
ons team uiteraard geheel voor jullie klaar 
om deze te beantwoorden.

Wij zijn volop aan het genieten van de 
voorbereidingen en hopen jullie daar 
een handje bij te kunnen helpen om er 
een paar onvergetelijke en smakelijke 
feestdagen van te kunnen gaan maken.

‘‘ Geniet van de voorbereidingen,
net  zoals wij, en blijf vooral gezond.

‘‘



Aardappelgratin 100 gram 1.25
Truffelgratin        100 gram 2.25
Peertjes in rode wijn    100 gram 2.24
Appeltjes met veenbessen 100 gram 1.94
Rozemarijn aardappeltjes      100 gram 1.05

Onze eigen gemaakte gratin 

kunt u in een ovenschaal zetten 

in een voorverwarmde oven op 

180 graden en na 10 minuten 

heeft u een warme gratin.

Een tipje voor de peertjes en 
de appeltjes:

lauw/warm is 
aan te raden!

De rozemarijn aardappeltjes 

kunt u het beste even 

opbakken in een pan, want 

ze zijn al geheel op smaak 

gebracht en voorgegaard 

door ons.

Kippenragout 100 gram 1.89

Kalfsragout     100 gram 2.35
Pasteibakjes      per stuk 1.05

Ossenstaartsoep  1 liter 6.50
Kippensoep   1 liter 6.50
Champignonsoep met truffel      1 liter 7.50
Tomatensoep 1 liter 6.50
Kreeftensoep 1 liter 12.50

Pasteibakjes in een voorverwarmde 
oven op 180 graden 5 minuten 
verwarmen, lekker vullen met onze 
overheerlijke huisgemaakte ragout. 
En u heeft een makkelijk warm 
voorgerecht bij u op de tafel.  

Soep Warme voorgerechten Bijgerechten

Carpaccio van ossenhaas per stuk 7.95
Op een bedje van sla ligt de heerlijke 
verse carpaccio belegt met een 
truffelmayonaise, pijnboompitjes, 
parmazaanse kaas en zongedroogde 
tomaatjes.  
Vitello tonato      per stuk 7.95
Rosé gebakken kalfsvlees op een 
bedje van sla belegt met onze 
eigengemaakte tonijnmayoaise, 
kappertjes en zongedroogde 
tomaatjes.
Kipcocktail     100 gram 2.16
Garnalencocktail     100 gram 3.15
Krabcocktail     100 gram 3.15

Vers gemaakt 
in onze eigen keuken en 

makkelijk om op te warmen in 
een pannetje.

We tellen 3 soepborden
per liter soep.

Onze cocktails kunnen ook heel 
gemakkelijk gebruikt worden om 
een heerlijke amuse te maken, 
maar ook aan te raden bij een 
toastje of stukje stokbrood.   

Koude voorgerechten



Champignonroomsaus 200 ml per stuk 2.60
Pepersaus       200 ml per stuk 2.60
Rode wijn saus    200 ml per stuk 2.60
Stroganoffsaus 200 ml per stuk 2.60
Jus sauce 200 ml per stuk 2.60
Wildsaus ca 300 ml 100 ml 1.45
Konijnensaus ca 300 ml 100 ml 1.45

Ossenhaas 100 gram 6.75
Kogelbiefstuk         100 gram 3.65
Entrecóte    100 gram 3.55
Dry age entrecóte 100 gram 4.25
Ribeye 100 gram 3.55
Rosbief        100 gram 3.49
Runderbraadstuk 100 gram 2.49
Runderpoulet 100 gram 1.99
Soepvlees 100 gram 1.93
Ossenstaart           100 gram 1.46
Runderschenkel     100 gram 1.48
Mergpijp per stuk 0.55

Kalfshaas 100 gram 6.94
Kalfsoester  100 gram 4.20
Kalfsschnitzel 100 gram 4.10
Kalfsentrecóte 100 gram 4.40
Kalfsfricandeau 100 gram 4.20
Kalfspoulet         100 gram 2.64
Kalfsschenkel 100 gram 2.46

Lange varkenshaas 100 gram 2.40
Kophaas    100 gram 2.07
Varkensfilet 100 gram 1.88
Varkenspoulet 100 gram 1.41
Varkensfricandeau 100 gram 1.85
Procureur          100 gram 1.79
Lardeerspek 100 gram 1.94

Lamskarbonade 100 gram 3.88
Lamsbout     100 gram 2.99
Lamsfilet 100 gram 4.59
Lamsrack 100 gram 4.59

Onze sauzen kunnen zowel in 
een pannetje warm water (bain 
marie) of uit het zakje/bakje 
verwijderen en dan in een 
pannetje opgewarmd worden. 
Ook kunnen de zakjes in de 
magnetron opgewarmd worden, 
hoe dat te doen staat uitgelegd 
op de verpakking.

Rundvlees

Kalfsvlees

Varkensvlees

Lamsvlees

Warme sauzen
Rode kool met appeltjes
Lekker voor bij wild en gevogelte 100 gram 1.25
Witlof met ham en kaas 
Aan te raden bij kalfs- en varkensvlees       100 gram 1.55
Bloemkool met broccoliroosjes
Een aangename combinatie bij wild en rundvlees   100 gram 1.25
Spruitjes met gebakken spekjes
Onze spruitjes zijn een treffertje voor alle soorten vlees en wild 100 gram 1.25
Haricoverts met spek                
Een aanrader bij vlees en vis 100 gram 1.35

Groente ca. 500 gram per bakje.

Onze warme maaltijden vlees zijn 
voorzien van zowel oven als 
magnetronschaaltjes. De 
schaaltjes zijn gevuld met ca 
500 gram aan een ambachtelijk 
vleesgerecht. Voor de magnetron 
adviseren wij gaatjes in de folie te 
prikken en op 800 watt in 5 tot 8 
minuten te verwarmen. Voor de 
oven is ons advies om eerst de 
folie te verwijderen, in een 
voorverwarmde oven op 120 
graden 30 minuten te verwarmen.

Onze groente gerechten zijn voorzien van zowel oven als magnetronschaaltjes. De 
schaaltjes zijn gevuld met ca 500 gram aan groente.  Voor de magnetron adviseren 
wij op 800 watt in 5 minuten te verwarmen. Voor de oven is het advies, uiteraard een 
voorverwarmde oven op 120 graden in 20 minuten te warmen.   

Tongrolletjes maison                 100 gram 3.50
Sint jacobsschelpen                     per stuk 8.90
Duivelse scampi`s                               100 gram 4.48

Warme maaltijden vis

Varkenshaas in pepersaus 100 gram 1.98
Varkenshaas in gouveneursaus        100 gram 1.98
Zuurvlees    100 gram 1.83
Goulash 100 gram 1.83
Stroganoff 100 gram 1.96
Chinese kip / kip pilav        100 gram 1.65
Tété de veau   100 gram 1.89
Wildragout 100 gram 2.85
Konijnenbout op Limburgse wijze per stuk 7.95
Hazenbout in wildsaus          per stuk 10.90

Warme maaltijden vis

Voor u wordt het uiteraard weer makkelijk gemaakt in een schaaltje voor oven of 
magnetron. Het schaaltje is gevuld met ca 500 gram aan een voortreffelijke vismaaltijd. 
Oven graag voorverwarmen op 120 graden en dan 20 minuten de visgerechten laten 
staan. De magnetron op 800 watt instellen en na 5 minuten is het visgerecht klaar.   



In te vullen op de reserveringslijst
Eendenborstfilet         
Gerookte kipfilet
Konijnenbout   
Konijn (heel) 
Hazenbout 
Hazenrug
Hazenrugfilet  
Wildzwijnbiefstuk
Wildzwijnfilet  
Hertenrugfilet
Hertenbiefstuk
Wildpoulet
Reerugfilet 
Reebiefstuk 

Prijs op aanvraag

Gevulde kalfsrollade 100 gram 3.95
Runderrollade Italia          100 gram 3.65
Varkensrollade gevuld 100 gram 2.20
Dijrolletje de luxe +/- 130 gram 100 gram 1.93

Kipfilet 100 gram 1.99
Kuikenbout          100 gram 0.97
Dijvlees 100 gram 1.75
Kalkoenfilet 100 gram 2.15
Soepkip 100 gram 1.20
Kalkoen (heel) per kilo 17.50
Haantje (heel) per stuk 7.50
Gegrild haantje per stuk 7.50

Kip Feestrollades

Wild

Bereidingswijze voor onze eigen 
gemaakte rollades zijn:

De gevulde kalfsrollade legt u in een 
ovenschaal en doet u in een 
voorverwarmde oven op 160 graden 
in 25 minuten bakken.     

De runderrollade Italia ook in een 
voorverwarmde oven op 160 graden 
25 minuten, dan blijft het vlees van 
binnen nog heerlijk rosé.

De varkensrollade gevuld gaat ook op 
160 graden in een voorverwarmde 
oven en is na 35 minuten klaar voor 
opdienen.  

Dijrolletje de luxe gaat 20 minuten op 
160 graden in een voorverwarmde 
oven.

San sivino fles 9.25
Lugana              fles 9.95
Lugana vigna fenil boi fles 12.45
Garda classico groppello fles 9.95
Benaco bresciano marzemino fles 10.45
Valtenesi seselle           fles 12.95
Garda classico chairetto       fles 9.45
Valtenesi fontanamora      fles 10.95
Lugana brut    fles 12.95
Garda rosé brut  fles 12.95
Resembol passito      fles 12.95
Chardonnay   fles 8.99

Wijnen

Snacks, salades, tapas en kazen
Uiteraard is ons volledig assortiment van de snacks, 
salades, tapas  en kazen in onze winkel te verkrijgen 
zodat een gezellig knabbelplankje gemaakt kan 
worden om deze feestdagen door te komen.  

Koude sauzen
Ter aanvulling van u gourmet, winterbbq en 
buffetten zijn zoals u van ons gewent bent ook ter 
beschikking in onze winkel.



Roompaté  100 gram 2.65
Cranberrypaté             100 gram 3.00
Brie, honing, nootjes en port 100 gram 3.45
Notenpaté  100 gram 3.00
Appelpaté  100 gram 3.00
Peperpaté 100 gram 2.99
Boerenpaté 100 gram 2.98
Pate van donker bier en luikse stroop            100 gram 3.45
Paté van roquefort en peren       100 gram 3.72
Paté van eend met cava en truffel      100 gram 5.30
Wildzwijnpaté met veenbessen 100 gram 3.89
Fazantpaté   100 gram 4.71
Reepaté       100 gram 4.03
Uienkonfijt       100 gram 3.00
Eendenmousse    100 gram 3.75
Paté van konijn met pruimen       100 gram 4.49
Truffelleverworst       100 gram 2.97
Gerookte akenerleverworst 100 gram 1.99
Ongerookte akenerleverworst 100 gram 1.99
Wildpaté (uit eigen keuken) 100 gram 2.39
Tunnel en croute paté met uienkonfijt 100 gram 3.76
Hammousse 100 gram 2.97
Sinaasappel grand marnier 100 gram 3.69
Rillettes de Canard 100 gram 4.25

Vleeswaren.
Wordt uiteraard deze dagen nog steeds heerlijk vers en de 

hoeveelheid die u graag wenst voor u afgesneden.

Paté

In te vullen op de reserveringslijst
8 persoons ijstaarten van onze ambachtelijke ijsmaker Ferry Botterweck.
Per stuk 18.75
£ Limoncello
£ Aardbei  
£ Hazelnoot / caramel
£ Vanille
£ Liqor 43 / witte koffie
£ Chocolade
£ Mocca
£ Tiramisu

Ijstaarten Botterweck

Ossenhaas 16.87
Kogelbiefstuk          9.12
Varkenshaas 6.00
Kipfilet  4.97
Shoarma 4.05
Gyros    4.05
Biefreepjes     7.47
De bovengenoemde bakjes zijn gevuld 
met 250 gram vlees                                                         
Kipsaté     5.50
Shaslick 5.50
Cordon bleu   5.95
Hamburger       5.50
Slavink      5.50
De bovenstaande bakjes zijn voorzien 
van in totaal 8 stuks per bakje                                                

Stel uw eigen gourmet samen

In te vullen op de reserveringslijst
£ Kogelbiefstuk
£ Varkenshaas
£ Kipfilet
£ Mini slavink
£ Mini hamburger
300 gram per persoon

In te vullen op de reserveringslijst
£ Koude schotel
£ Tomaat
£ Ei
£ Hamrolletje
£ Paté
£ Casselerrib
£ Kipfilet
£ Uitjes monegask
£ Cocktailsaus
£ Afgegarneerd met vers fruit

Kerst-/Nieuwjaarsbuffet          p.p. 10.75

In te vullen op de reserveringslijst
£ Kogelbiefstuk
£ Varkenshaas
£ Kipfilet
£ Mini saté
£ Cordon bleu   
300 gram per persoon

In te vullen op de reserveringslijst
£ Kogelbiefstuk
£ Varkenshaas
£ Kipfilet
£ Mini saté
£ Cordon bleu  
300 gram per persoon

Kerst-/Nieuwjaarsgourmet          p.p. 11.50

Kerst-/Nieuwjaarssteengrill  p.p 11.50

Kerst-/Nieuwjaarsfondue p.p. 9.50

Let op, bestel tijdig om teleurstelling te voorkomen.
Geef tijdig u gegevens door aan ons voor u wild, gourmet/

steengrill/fondue, buffetten en ijstaarten, zodat wij die voor 
u kunnen reserveren.

Uiterste inleverdatum kerst: Zaterdag 17 december.

Uiterste inleverdatum oud & nieuw:  Donderdag 22 december.



Louis van de Maesenstraat 1, Valkenburg  | 043 6012 413

info@slagertraiteurvalkenburg.nl  | www.slagertraiteurvalkenburg.nl

Prijswijzigingen, druk – en zetfouten voorbehouden.

Openingstijden Oud en nieuw

Openingstijden Kerstmis
Maandag 19 december   8:30 – 18:00 uur

Dinsdag 20 december   8:30 – 18:00 uur

Woensdag 21 december   8:30 – 18:00 uur

Donderdag 22 december   8:30 – 18:00 uur

Vrijdag 23 december   8:30 - 18:00 uur

Zaterdag 24 december   8:00 – 16:00 uur

Woensdag 28 december   8:30 – 18:00 uur

Donderdag 29 december   8:30 – 18:00 uur

Vrijdag 30 december   8:30 – 18:00 uur

Zaterdag 31 december   8:00 – 16:00 uur

Zondag 1 + maandag 2 januari gesloten.

Namens Piet, Linda en ons geweldige team 
wensen wij jullie fijne feestdagen.

‘‘
‘‘

Zondag 25 + maandag 26 + dinsdag 27 december gesloten.


