aantal of gewicht
VLEESWAREN
Ardennerham
Boerenachterham
Bressaola (gedr. Ital. Rundvlees)
Brugse beenham
Chorizo iberico belotta
Coppa di Parma
Filet américain
Filet Martino
Gebraden kalfsfricandeau
Gekookte Parmaham
Jambon iberico belotta
Kalfsfilet (Paris)
Mangalica
Osseworst
Pancetta
Parmaham
Pastrami
Porcetta
Rosbief
Runderham
Runderrookvlees
Rundertong
Salami (met parmesan)
Salami (truffel)
Salami (venkel)
Salami (walnoot)
Salchicon iberico belotta
Serranoham
PATÉ’S
Foie gras d’oie
Abrikozenpaté
Beauberry
Bourgondisch
Cranberry
En croute wildzwijn/noten/peper
Everzwijn
Fazant
Foie gras canard
Fondant de canard
Hazelnoot / kastanje
Italiaanse
Kalkoen / pistache / truffel
Mousson de canard
Peper
Reebok
Rillettes de canard
Rillettes van gans
Truffel / champagne
Cumberlandsaus
VIS
Paling
Gerookte zalm
Hollandse garnalen
Warm gerookte forel

aantal of gewicht
KERSTSPECIALS
Proscuitto cotta tartufo
Proscuitto l'umbracio
Coppa van wildzwijn
Gerookte hertenham
Gerookte eendenfilet
Wild gehakt met noten
Le Pave met hazelnoot
Bressaola
Butchers craft porcetta
Kwarteleitjes
Kruidenboter kerstster
Gemarineerde carpaccio
BUITENLANDSE KAZEN
Abondance
Bleu d' Avergne
Blue 61, blauwe ader met bessentopping
Blue Stilton (in port)
Boeren camembert stuk of uitsnij
Bon Taleggio
Brebirousse d'argental
Brie de Meaux
Brie van 't huis
met
zonder gecaramelliseerde noten
Cabrales
Capri feuille
Comte
Emmentaler
Epoisses
Etivaz
Geitenkaas met provencaalse kruidenkorst
Gorgonzola
Gruyere
Korenblume bleu
Magor
Manchego
Mozzarella
Oudwijker Buffel blauw
Peccorino met truffel
Roquefort papillion
Shropshire blue (in whiskey)
Testun al Barolo
Vacherin mont d'or
KAASFONDUE
Kaasfondue van 't huis
OLIJVEN/TAPENADE
Artisjokken harten
Bospaddenstoelen tapenade
Bruchetta rucola feta
Bruchetta tomaat
Garnalen in knoflookolie
Olijven eerste pluk
Olijven gevuld met geitenkaas
Olijven knoflook
Olijven met provencaalse kruiden
Olijven zoete
Verse Pesto
Tomatenkaviaar
Zontomaatjes

1

aantal of gewicht

aantal

TRUFFEL

DIVERSE KAASPLANKEN (voor 4 pers.)

Truffel (Tubermalanosporum)
Truffelolie
Truffel tapenade

KAASPLANK NR. 1
Langres (RM)
Oudwijker Colosso

Truffel mayonaise
ZOET & LEKKERS

Morbier (RM)
Cremeux bourgogne

Dolci Baci koekjes (glutenvrij)
Handgemaakte fairtrade bonbons
Macarons, de echte uit Parijs

kersenchutney
KAASPLANK NR. 2
Korenblume Blue

KERST & OUDJAAR LEKKERS
Kerstkoekjes
Kerststol klein 125 gram jordys bakery

Fiore delle Alpi
Brebirousse
St. Bernardus

Kerststol middel 375 gram
Kerststol groot 750 gram
Kerstkrans 500 gram

TAPASPLANK (4 pers.
3 soorten olijven

Kerststaaf 300 gram
Oliebollen (vanaf 28-12)
Oliebollen met krenten (vanaf 28-12)

Serranoham
Peppadews
Brandt & Levie worst knoflook

Appelbeignets (vanaf 28-12)
OVERIGE
Beenhammetje

Coppa di Parma
CHARCUTERIE PLANK
Ventricina

Zalmsaucijsjes
Brandt & Levie worstje
Naast de fantastische producten uit ons vast assortiment,

Truffelsalami
Coppa di Parma
San Daniele (gedroogde ham)

zijn alle aanvragen welkom.
Heeft u geen zin om zelf hapjes voor de feestdagen te

bij deze plank zijn de oljiven naar keuze
JORDYS BAKERY

maken, wij doen het voor u. Van gevulde eitjes tot luxe
salades en mooie crostini's belegd met o.a. vitello tonato,
boterzachte Parmaham, mooie kazen, tapasschalen enz.

div. soorten

(4 pers.) € 27,50
(4 pers.)
(6 pers.)
(8 pers.)
(10 pers.)
(4 pers.) € 22,50
(4 pers.)
(6 pers.)
(8 pers.)
(10 pers.)
(Is aan te passen)

(4 pers.) € 34,50
(4 pers.)
(6 pers.)
(8 pers.)
(10 pers.)
(4 pers.) € 37,70
(4 pers.)
(6 pers.)
(8 pers.)
(10 pers.)

BROOD afgebakken
Croissants
Vanmenno desem naturel
Finnenbrood
Stokbrood

Geen zin om te koken? Ook daar kunnen wij u bij helpen.
Denk hierbij b.v. aan een heerlijke wildstoof,
heerlijke bijgerechten. Heeft u zelf een leuk en lekker
idee vraag naar onze mogelijkheden!
(zie menubestellijst)

QUICHES
In verschillende smaken verkrijgbaar,
informeer hiernaar in de winkel.

Ook zijn onze relatiegeschenken echt de moeite waard ;-)
Lang niet alles past op deze lijst.
o.a.: wijn l champagne l port l prosecco l verse noten l bier
thee l koffie l chocopasta l croissants l bonbons l chocolaatjes
jam l dolic baci koekjes (glutenvrij) l Nougat l callebaut hagelslag
Producten van Walkers (eng.) l Mrs Bridges (eng.) etc. etc.
KERSTBESTELLING INLEVEREN VOOR WOENSDAG 19 DECEMBER
OUDEJAARSBESTELLING INLEVEREN VOOR DONDERDAG 27 DECEMBER

Uw kerstbestelling mag u mailen of inleveren uiterlijk woensdag 19 dec. en uw oudejaarsbestelling voor donderdag 27 dec.
Naam
Adres
tel nr.
e-mail
Voor vragen mag u ons altijd bellen of mailen

Hieronder kunt u aangeven wanneer u de bestelling komt halen

□ 23 dec. van 12:00 tot 17:00 uur
□ 24 dec. van 8:00 tot 12: 00 □ 24 dec. van 12:00 tot 17:00 uur
□ 31 dec. van 8:00 tot 12: 00 □ 31 dec. van 12:00 tot 17:00 uur

Nieuwe Binnenweg 335a l 3021 GJ Rotterdam
010-4767277 l info@vermeydendelicatessen.nl
www.vermeydendelicatessen.nl
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