
 De kerstspecialiteiten van Gildeslager Boersema 

We hebben alles in huis om de feestdagen tot een culinair succes te maken. We helpen u daarom 
graag bij uw keuze en geven u graag advies over het bereiden van onze specialiteiten. 

Rollade Italiano : deze rollade is gemaakt van de varkensfilet gevuld met zontomaatjes, coppa di 
Parma, tapenade, roomkaas (per stuk circa 1250 gram, voor 6 tot 8 personen ) 100 gram € 1,49
De rollade ca 1 uur voor bereiding uit de koeling halen, daarna circa 60 minuten in een 
voorverwarmde oven op 160 graden, dan uitzetten en circa 10 minuten laten rusten

Mediterraans braadstuk : mals en mager stuk van de varkensschouder (ca. 1200 gram, ca. 6 pers.)
Heerlijk Mediterraans gekruid met o.a. rozemarijn,tijm en basilicum. Leg het vlees ca. 1 uur voor 
bereiding uit de koelkast.  Oven voorverwarmen op 160C leg het vlees in een ovenschaal en leg over 
en naast het vlees 1 rode en 1 gewone ui (grof gesneden) doe de schaal in de oven en zet de 
temperatuur op 125C en laat het vlees ca. 3 uur garen, daarna de oven uitzetten en het vlees ca. 15 
minuten laten rusten daarna pas aansnijden. Heerlijk met Balsamico Tijm saus , aardappelkroketjes 
en stoofpeertjes.                                                                                                                    100 gram 1,15

Tricolore Kip : 3 stukken kipdijvlees met ieder hun eigen marinade afgegarneerd met courgette,
tomaat , champignon en rode ui  ( 2 tot 3 personen)                                                100 gram  1,39
ca. 35 minuten in een voorverwarmde oven op 160C

Boeuf bourguignon : mager runder stoofvlees in een heerlijke Franse rode wijn saus
Lekker om te serveren met onze aardappelgratin,             ( 2 personen )             samen voor € 12,50  

Aardappelgratin  45 minuten op 150 C  en boeuf bourguignon 30 minuten  op 150 C                            
beide in voorverwarmde oven  

Alle bovenstaande bereidingen zijn voor een heteluchtoven

Gourmet around the world : 7 soorten vlees met kruiden van over de hele wereld ( glutenvrij )

Griekse souvlakilapjes, Franse lamscotelet, Pirri Pirri varkensreepjes, kipfilet Indian mystery, Spaanse 
merquez worstjes, biefstuk Argentinia, Afrikaanse kalkoenfilet                           prijs per persoon € 6,50 

De periode voor de kerst is altijd erg druk. We adviseren u om uw bestellingen voor de komende 
feestdagen tijdig aan ons door te geven. (minimaal 3 dagen voor afhalen!!)  Daarmee voorkomt u  
teleurstelling dat sommige specialiteiten zijn uitverkocht en kunnen we uw bestelling optimaal voor 
uw klaarmaken. 

Slagerij Boersema                     
Herestraat 36
9843 DE Grijpskerk

Telefoon : 0594 – 212457 
U kunt ook via onze website bestellen : www.slagerijboersema.nl 

Graag tot ziens !

http://www.slagerijboersema.nl/

