
Openingstijden en besteltermijnen

uiterlijk d

uiterlijk woensdag 27 december

Normale openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Zondag alleen afhalen buffetten in overleg

Openingstijden feestdagen

Zaterdag 23 december zijn wij (gewoon) geopend 

van 8.00 uur tot 16.00 uur

Zondag 24 december afhalen van uitsluitend buffet en/of gourmet 
bestellingen tussen 15.00 uur en 16.00 uur 

(Om wachttijden door afrekenen te voorkomen dienen 
deze bestellingen vooraf betaald te worden)

Maandag 25 december (1e kerstdag) afhalen van uitsluitend buffet 
bestellingen tussen 10.30 uur en 11.30 uur 

(Om wachttijden door afrekenen te voorkomen dienen 
deze bestellingen vooraf betaald te worden)

Dinsdag 26 december (2e kerstdag) zijn wij gesloten

Woensdag 27 december zijn wij weer geopend

------

Zaterdag 30 december zijn wij (gewoon) geopend 
van 8.00 uur tot 16.00 uur

Zondag 31 december afhalen van uitsluitend buffet en/of gourmet 
bestellingen tussen 15.00 uur en 16.00 uur

Maandag 1 januari zijn wij gesloten

Dinsdag 2 Januari zijn wij weer geopend

Wij wensen u prettige feestdagen en 
een gelukkig en gezond 2018

Slager traiteur Guido Veugen
Markt 100a

6191 JK Beek
Tel: 046-4371795
Fax: 046-4362783

info@slagerijveugen.nl
www.slagerijveugen.nl



Kerst suggestie 2017!
Hieronder vindt u een suggestie voor uw kerstdiner met de bijbehorende gerechten 
uit onze folder. Hier kunt u uw eigen creativiteit nog op loslaten. Het is bedoeld als 

voorbeeld hoe u kunt combineren met de gerechten uit onze feestdagenfolder. 
Wij adviseren u graag bij de benodigde hoeveelheden.

Vooraf op tafel
Code Stokbrood met kruidenboter Prijs Aantal

1118 Stokbrood 1,90 Per stuk

1121 Bakje kruidenboter 2,50 Per bakje

Bakje tapas (olijven, peppadew en zontomaatjes)
1586 Bakje tapas met olijven, peppadew en zontomaatjes 11,- Per bakje

1121 Bakje kruidenboter 2,50 Per bakje

Soep
Code Tomaten groentesoep Prijs Aantal

435 Tomaten groentesoep (3 borden) 3,95 Per pot

Voorgerecht
Code Vitello tonato Prijs Aantal

925 Gebraden kalfsfricandeau 4,50 100 gram

521 Tonato saus (met tonijn) 2,39 100 gram

Hoofdgerecht

Code Trio van runder rib-eye, gebraden 
varkenshaas en gebraden kipfilet Prijs Aantal

038 Rib-eye uit Australië 3,99 100 gram

1111 Gebraden varkenshaas (250 gram voor 2 personen) 7,50 Per portie

1112 Gebraden kipfilet (250 gram voor 2 personen) 6,75 Per portie

1107 Preiselbeerensaus 2,95 Per potje

1667 Rode portsaus 2,95 Per potje

Bijgerechten
Code Frites, opgespoten puree uit de oven Prijs Aantal

1013 Bakje opgespoten puree uit de oven 3,50 Per portie

Rode kool met appeltjes, witlof gratin
1030 Portie rode kool met appeltjes 2,75 Per portie

1466 Portie witlof gratin (2 stronkjes) 2,95 Per portie

Verse sla met honing mosterd vinaigrette, komkommersalade
1148 Honing mosterd vinaigrette 3,75 Per bakje

1464 Bakje komkommersalade (350 gram) 2,95 Per flesje

Grand dessert

Code Chocolade mousse/vanille mousse/
panna cotta Prijs Aantal

1017 Chocolade mousse (3-4 personen) 5,50 Per bak

1031 Vanille mousse (3-4 personen) 5,50 Per bak

1029 Panna cotta met rood fruit (3-4 personen) 6,50 Per bak

Kaas
Code Kaasplankje van brie/St. Albray/cambozola Prijs Aantal

720 Punt brie 1,29 100 gram

695 Stukje St. Albray 2,75 100 gram

690 Stukje cambozola 2,49 100 gram


