Echt kwaliteitsvlees van Horecaslagerij van
der Veldt is nu ook leverbaar voor
particulieren.
Profiteer daarom nu van onze 5 en 10 euro
aanbiedingen en geniet thuis van deze
ambachtelijke producten!
U kunt bij ons contant betalen of via tikkie.
Af te halen aan de Rijksstraatweg 322A te Wassenaar.
We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag.
Bezorgen kan eventueel ook, in overleg.
U kunt uw bestelling via WhatsApp doorgeven via 06-46095734.
Wij laten u dan weten wanneer het klaar staat om afgehaald te worden.
Onze 5 euro aanbiedingen:
300 gram runder kogelbiefstuk
250 gram runder entrecôte
300 gram flat iron steak
300 gram ossenhaaspuntjes
500 gram varkenshaas medaillons
900 gram kipfilet
1 kg kippendijen
700 gram kipshoarma
600 gram magere riblappen
600 gram sukadelappen
1 kg rundergehakt
1 kg half-om-half gehakt
750 gram ribkarbonade
600 gram varkensfiletlapjes
600 gram speklapjes
700 gram hamlappen
600 gram varkensrollade
6 x 80 gram kipsaté
5 x 80 gram varkenshaassaté
5 x 65 gram rundertandoorispies
4 x 150 gram runderhamburger
4 x 150 gram kipburgers
4 x 150 gram varkensschnitzel
4 x 150 gram kipschnitzel
5 x 130 gram slavink
4 x gram rundervink
4 x boomstam
4 x tartaartjes
2 x rookworst

Onze 10 euro aanbiedingen:
350 gram hertenbiefstuk
300 gram runder tournedos (biefstuk v.d. haas)
350 gram runder ribeye (graangevoerd)
400 gram runder rumpsteak (graangevoerd)
400 gram runder bavette (graangevoerd)
1.1 kg gegaarde varkens spareribs

Overige aanbiedingen:
2 x 200 gram Eendenborstfilet

Lamsrack

(20 euro per kg)
Gesneden Rundercarpaccio

(30 euro per kg)
Runder Côte de Boeuff

(10 x 80 gram, 15 euro per doos)
Runder Brisket

(25 euro per kg)
Varkens Iberico Rack

(15 euro per kg)
Varkens Iberico Secreto

(25 euro per kg)
Varkensbuik zonder zwoerd

(25 euro per kg)
Rauwe varkensspareribs

(8,50 euro per kg)
Varkens procureur

(6,50 euro per kg)

(7,50 euro per kg)

Met vriendelijke groet,
Thomas en Jules van der Veldt

