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Welkom
Beste klant, Meat & Daily’s heeft voor u in deze periode van het jaar een speciale selectie 
samengesteld uit ons assortiment. Aan de hand van deze kerstfolder hopen wij u een 
goede inspiratie te geven voor een culinaire en smaakvolle kerst.

Namens het voltallige team Meat & Daily’s wensen wij u culinaire feestdagen en helpen  
wij u graag met de invulling hiervan. 

Delicatessen / vleeswaren 
Rundercarpaccio ca 80 gr.  3,95 p.s.    
Vitello Tonnato Saus 2,50  100 gr.
Kalfsfricandeau voor de Vitello Tonnato ca 80 gr. 4,25 p.s.    
Kalfssaucijzenbroodjes 0,80  p.s.
Stoofpeertjes   1,70 100 gr.
Wildpaté 3,65  100 gr.
Kerstpaté 2,95  100 gr.
Hamtaart heerlijk voor op toast 2,95 100 gr.

Vleeswarenassortiment: ca 5 x 100 gr 14,50  p.s.
Kiprollade, Boerenham, Rosbief, Rauwe ham en Salami. 
 
  

Vooraf

 



ca. 300 gr.  p.p 
 
• Kogelbiefstuk
• Kipfilet
• Varkenshaas  
• Mini slavink
• Mini hamburger
• Mini kipsaté
• Mini cordon bleu 

100 gr.   2,65

Los bij te bestellen voor de gourmetschotel  
Lams Rackje   5,50  100gr.
Mini Slavinkje  2,35  100gr.
Mini hamburger   1,95  100gr.
Kalfsoester  4,25  100gr.
Mini kipsaté   2,50  100gr.
Kipdij shoarma  1,50 100gr.
 
Sauzentrio
3 x 100 gram: Knoflook, Coctail en Satésaus. 3,00  p.s.  
  
Familie Salades  
Rundvleessalade  ca. 2,3 kilo 35,00   p.s. 
  
Grillpan M&D
Grillpan M&D 70 hapjes met 4 soorten hapjes 24,50  p.s.
Grillpan M&D XL 90 hapjes met 4 soorten hapjes   29,50  p.s.
Kippeling, Kipsaté, Indische balletjes en Kipborrelhapjes  
 

M & D luxe gourmetschotel
 



Rollades  
Runderrollade van het staartstuk 2,95  100 gr.
Runderrollade van de deksel   2,95  100 gr.
Entrécoterollade mals en sappig   3,50  100 gr.
Carpacciorollade heerlijk gevuld  3,25  100 gr.
Varkensfiletrollade van ons scharrelvarken   1,85  100 gr.
Varkensprocureurrollade van ons scharrelvarken   1,65  100 gr. 
Kalkoenrollade kalkoendij en filet   2,45  100 gr.
Kiprollade mals en sappig   2,15  100 gr.
  
Rundvlees specialiteiten van MRIJ   
Tournedos van de haas 6,35  100 gr.
Kogelbiefstuk (de  orginele van het spierstuk)  3,35  100 gr.
Entrecote  3,35  100 gr.
Lendebiefstuk 3,75  100 gr.
Rosbief  2,75  100 gr.
Joden / Diamanthaas mooiste stuk van de schouder  3,75  100 gr.
Bavette  2,80  100 gr.
  
Varkensvlees specialiteiten van ons Duroc Scharrelvarken   
Varkenshaas  2,15 100 gr.
Varkensfricandeau van de bovenbil 1,95  100 gr.
Beenham naturel   1,65  100 gr. 

VleesspecialiteitenM & D luxe gourmetschotel
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Wild & gevogelte specialiteiten
Hertenbiefstuk  ( ca 125 gr.) 6,25  100 gr.
Zwijnsbiefstuk  ( ca 125 gr.)  4,50 100 gr.
Eendenborst filet ( ca 180 - 200 gr.) 3,95  100 gr.
Verse kalkoen ( vanaf 2,5 tot 8,5 kilo)  1,65 100 gr.
45 minuten per kilo op 180 graden in de oven
Gevulde verse kalkoen ( ca 3,0 a 3,5 kilo)  2,45 100 gr.
Gevuld met kipgehakt, notenmix, krenten,  rozijnen ,honing, gember, cranberry compôte. 

Kant en klaar om te braden, 45 minuten per kilo op 180 graden in de oven 

Kalkoenfilet  1,85  100 gr.
Konijn achterbout ( ca 275 gr.)  1,95 100 gr.
Hollands konijn ( vanaf 1 tot 3 kilo) 1,70 100 gr.
Kalkoentournedos met spek ( ca 100gr.)   2,65  100 gr.
Overig wild op bestelling verkrijgbaar

Kalfs en Lamsvlees specialiteiten    
Kalfshaas 6,35  100 gr.
Kalfsoester  4,25  100 gr.
Lamshaas 5,25  100 gr.
Lams Racks 5,50 100 gr.
Lams Kotelet 3,65  100 gr.
Lamsbout met been 2,45  100 gr. 
    
Warme sauzen   
Peperroom,Champignon of Stroganoffsaus 3,50  250 gr.   
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Kerst 
Onze winkel
Meat & Daily’s is een ambachtelijke slagerij. Ons 
assortiment bestaat uit kwaliteitsvlees, heerlijke 
maaltijden, vleeswaren vers van het mes, smaak-
volle delicatessen en ruim belegde broodjes. 
Meat & Daily’s streeft ernaar u de beste kwaliteit 
te leveren met daarbij ook de beste service. Wij 
hebben een frisse blik op het slagersvak en 
proberen u daar ook van te overtuigen. 
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Uw bestelling
Wij willen u de beste kwaliteit en service bieden, 
hiervoor is het noodzakelijk dat u uw bestelling 
uiterlijk zaterdag 19 december inlevert. Hier-
na nemen wij géén bestelformulieren meer aan.

U kunt uiteraard rond de kerstdagen gewoon in  
de winkel terecht voor uw aankopen. Echter kan 
het voorkomen dat er enkele artikelen uit ons  
assortiment niet meer voorradig zijn vanwege  
de drukte. Dus als u verzekerd wilt zijn van  
culinaire feestdagen, verzoeken wij u dat u  
uw bestelformulier op tijd inlevert.

U kunt uw bestelling invullen op het apart bijge-
leverde bestelformulier. Deze levert u in bij één 
van onze medewerkers in de winkel. Belangrijk is 
dat u uw naam, telefoonnummer en email-adres 
invult. 

Wij vragen u per bestelformulier een aanbetaling 
van € 10,00. U ontvangt van ons een kassabon 
met een nummer. 

Afhalen
U kunt uw bestelling afhalen op  woensdag 23 
of donderdag 24 december, ivm corona zullen 
wij u vragen om de bestelling op een 
afgesproken tijd op te halen.

 


