FEESTELIJKE OPENING

Keurslagerij
Jan-Karel van Hoof!
Vanaf woensdag 13 mei bent u van harte
welkom bij de vernieuwde Keurslagerij
van Jan-Karel en Cristel van Hoof!
Samen met ons team van ervaren medewerkers zijn wij
trots op onze nieuwe Keurslagerij. Wij staan graag voor
u klaar met onze bekende kwaliteit, persoonlijke
bediening en gastvrijheid die ons al 55 jaar kenmerkt!

Heyde Hoeve varkensvlees

Rundvlees uit Twente

Het Heyde Hoeve varken is van het Duroc-ras wat bekend staat
om de mooie marmering in het vlees. Dit zorgt voor smaakvol,
mals en sappig varkensvlees. Goed voer, een goede gezondheid en weinig stress zorgen verder voor topkwaliteit vlees. De
Heyde Hoeve staat garant voor een puur stukje vlees, waarvan
u zonder zorgen kunt genieten!

Ons rundvlees is afkomstig van runderen die speciaal voor onze
slagerij worden gefokt in Twente. Dat gebeurt door kwaliteitsbewuste boeren die werken met runderen van bijzondere afkomst.
Het zijn gewaardeerde rassen, zoals Blond d’Aquitaine en de
Belgische Blauwe.!
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Een Hollandse kip van het ‘Hubbert’ ras. De kenmerken van
deze duurzame kip zijn:100% plantaardig voer, normaal dagen
nachtritme, antibioticavrij, vitaal, sterk en gezond. Kortom, een
eerlijk stukje kip dat heerlijk smaakt.

Weivlees kalfsvlees
Het kalfsvlees in ons assortiment betrekken wij al jaren van een
vaste veehouderij in ons eigen Brabantse land. Daarom kunnen
wij u altijd puur natuur kalfsvlees aanbieden, afkomstig van
kerngezonde dikbilrunderen die in diervriendelijke omstandigheden opgroeien.

Kaasassortiment van
Fromagerie Guillaume
Wij hebben ook kaasspecialiteiten voor u in huis. Heerlijk bij een
goed glas wijn. U heeft de keuze uit een zeer ruim assortiment.

Vleeswaren uit eigen worstmakerij
Een van onze specialiteiten is het zelf maken van worst. Van grillworst tot rookworst. We werken volgens eigen receptuur, met
speciale ingrediënten en – voor de rookworst – een eigen rokerij.
Met regelmaat vallen onze worsten bij wedstrijden in de prijzen.
En ze vallen altijd in de smaak. Wij hebben echt de lekkerste van
Udenhout en omgeving.

Verder kunt u bij ons terecht voor vers bereide maaltijden, heerlijke soepen, smakelijke salades,
diverse maaltijdcomponenten etc. Alles uit eigen keuken!
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Dit zijn onze
openingsaanbiedingen!
Bij 2 menuutjes naar keuze,
beker soep naar keuze

GRATIS

Huisgemaakte pizza
2 stuks voor

samen

3

Italiaans pinksterhaasje

8

95

Kip Houthakkersteaks
4 stuks voor

100 gram achterham uit eigen
keuken + bakje huisgemaakte
filet Americain
95

Special
100 gram

2

45

Aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 30 mei 2020.
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Pepersteaks
3 stuks voor

Gemarineerde
biefstukpuntjes
naar keuze

500 gram

7

50

8

50

Schnitzels,
diverse soorten
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