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Kerst 2018  
 De feestdagen komen er al weer aan! 

 Iedereen wil dan genieten en écht lekker eten. Vandaar dat we deze folder 
met ideeën en informatie voor je samenstelde.  

 
Dit jaar valt kerst op dinsdag en woensdag dus verwachten we de grootste 

stroom op maandag. Maar eerder je inkopen doen kan altijd. 
 

Wegens groot succes kunt je ook dit jaar de vleeswaren bestellen. 
We verpakken ze zo dat ze  langdurig houdbaar zijn ( in de koeling)  

Pakjes die over zijn kun je dus in de week na de kerst  
of zelf na Nieuwjaar nog gebruiken!* 

    Al ons vlees is super vers en kwaliteit dat gesneden is door de vakman.  
Er zijn veel specialiteiten en huisgemaakte producten. 

 

Veel plezier bij de voorbereidingen en maak er (net als wij) iets moois van! 
 

*Rosbief en fricandeau kunnen niet in deze verpakking omdat deze niet gaar 
worden gebraden. Maar die zijn ook zo lekker daar begin je meteen aan! 

 

Met biologisch vlees wordt het altijd feest! 
 

 

 
 
Fijne Feestdagen! 

 
 
 

Voorheuvel 33 Zeist 030-6911046    www.slagerijwimkok.nl 

Om aandacht en uiterste zorg aan je kerstbestelling te kunnen geven, 
raden wij u aan om speciale producten vroegtijdig te bestellen. 

Voor wild is dit uiterlijk zaterdag 16 december. 
Reguliere producten zijn gewoon op voorraad. 

 

 

 

Kerst valt dit jaar op dinsdag en woensdag.  

De laatste dag om je bestelling op te halen op maandag 24 december.  

Dinsdag  18-12 t/m donderdag 20-12    8.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag    21-12    8.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag 22-12    8.00 tot 16.00 uur 
Maandag 24-12    8.00 tot 16.00 uur 
 

Je bestelling staat ruim op tijd klaar, waardoor u ook tijdens kerst  
zonder lange wachttijden bij ons terecht kunt.  

Later in de middag of juist ’s morgens vroeg ben je snel aan de beurt. 
Natuurlijk is er dan gelegenheid om allerlei lekkere producten  

uit de toonbank erbij te kiezen!    
 

Wij wensen je fijne en smakelijke feestdagen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veel (vlees) producten kunnen gewoon in de koelkast bewaard blijven. 
Andere kunnen we beter eerst vacuüm verpakken. 

 

Je kunt het vlees ook invriezen. Dat kan ruim van te voren.  
Wanneer je het vlees de avond van te voren uit de vriezer haalt en in de 

koelkast ontdooit treed er nagenoeg geen kwaliteitsverlies op. 
 

Er is een enorme keuze en in de hoeveelheden die jij wilt.  
We geven je gedegen advies en denken graag met je mee.  

 
 

 

 

 

 

 

U kunt ook online bestellen in  
onze webshop! 



 
 

         

Rundvlees 
Ons biologische rundvlees komt van de boerderij 

van Jérouville Christophe uit de Belgische 

Ardennen en is al jaren een van de meest 

geprezen Charolais fokkers.  
 

Wij bieden geweldige ossenhaas biefstuk aan. 

Dit is zo mals dat het een feestje in mond is.  

Fantastisch lekker zijn ook de Rib eye en 

Rosbief.  Liever een echt  fors stuk vlees?   

Dan Côte de Boeuf of misschien de Entre côte.  

Een heerlijk voorgerecht is  Carpaccio  

(verpakt per portie van 50 gr.) Je zegt het maar! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rollades 
Traditioneel maar altijd een succes.  

Een heerlijk gekruide Runder-, Varkens-,  

Kip-, Lams-, Kalfs- of Kalkoenrollade.   

Misschien een Honing/geitenkaas rollade, of 

een Carpaccio rollade of nog een andere 

bijzondere gevulde rollade zoals met 

paddenstoelen en noten. 
 
 
 
 

Wild 
Mits op tijd besteld kunnen we (bijna)  

alles leveren. Nu al Hertenbiefstuk,  

Hazenbout, Parelhoenfilet, Fazantfilet,  etc. 

Specialiteiten  

Super lekker is de Creme doux Noël. Net zoals 

het Varkenshaassleetje of lamsracksleetje.  

Vitello Tonnato, mooi stuk Beenham, 

Notenkraker, diverse quiches  

en nog veel meer lekkers. 
 

Kip en Kalkoen 
Kip komt van De Passiehoenderhof in Lelystad. 

We hebben veel keuze: Gevulde of gekruide  

Kip in braadzak, Kalkoen of  Pestokip, 

Kalkoenbout, Kalkoenfilet etc. 
 

Lamsvlees 
Vers, Hollands  biologisch lamsvlees.  

Heerlijke Lamsbout met of zonder been. 

Lamsschouder (in braadzak bijv.), Lamshaas, 

Lamsrack,  Lamscotelet, Lamszadel etc.  

 
 

 
 
 
 

Varkensvlees 
We hebben prachtige Varkenshaas,  

naturel, in bladerdeeg of speciaal. Natuurlijk 

cordon bleu en heerlijke Noothammetjes,  

Boerenrib en Rocky steak.  

7,00 p.p. 

Kerstgourmet        
 

Malse Biefstukreepjes 
Mini Varkenshaas saté 

Schnitzel naturel 
Mini Döner Kebabspies 

Mini Noëlworstjes 
Gekruide Kipfilet 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Feestelijk en duurzaam op suikerrietpulpschaaltje. 
 

Kalfsvlees 
Vers kalfsvlees komt van Ecofield in Wekerom. 

Natuurlijk hebben we Kalfsfricandeau, 

prachtige Kalfsoester of Kalfs t-bone. Ook 

zijn er Kalfsschenkel om zelf ossobucco te 

maken, Kalfsschnitzel etc. 
 




