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Vier samen met ons

25 & 26 december

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen!
Team van Verscentrum Staphorst

De decembermaand is weer aangebroken! Voor ons de drukste maand van 
het jaar, maar ook één van de leuksten. Heerlijk om u te mogen voorzien van 
lekkere verse producten voor de feestdagen. Zowel in de slagerij, bakkerij als 
groente doen we onze uiterste best de allerbeste kwaliteit te leveren of voor 
u in huis te halen, zodat uw kerstfeest en oud&nieuw zeer geslaagd mag 
worden.

Heeft u speciale wensen? Laat ons dit dan tijdig weten, graag voor zaterdag 
16 december, dan doen wij onze uiterste best het voor u te regelen.

Neem een kijkje in deze kerstkrant en laat u inspireren door lekkere, gezonde, 
pure producten. Heeft u nog vragen, we helpen u graag!

Dé tijd is daar...

lekkere rollades
Lekker gewoon óf lekker anders?

Boeren rundvleesrollade
Een heerlijke magere runder-braadrollade, gekruid met fijne mosterd 
en mager gerookt ontbijtspek. Gewoon pure eerlijke smaken en niet te 
sterk.

Varkensrollade met zoethout
BBQ-style! Een magere varkensrollade met verrassende kruiding met 
o.a. zoethout. Afgelakt met een echte Amerikaanse Hickory-sauce.

Hele kiprollade
Gemaakt van ontbeende kip. Supermals en zeer smaakvol.

Crusty rib
Uitgebeende varkensfilet. Heerlijk gekruid, met een dakje van gekruid 
crispy brood. Alleen geschikt voor in de oven!

Procureur-rollade
BBQ-style! Oftewel gekruid met de originele pulled porc kruiden. 
Lekker in de oven, pan of natuurlijk op de barbecue (slow-cooking)

100 gram249

100 gram169

100 gram159

100 gram189

100 gram179

Kalkoen
U bent bij ons ook aan het juiste adres voor
verse hele kalkoen. Vraag vrijblijvend naar de 
verschillende gewichten. Per kilo 1090

Een lekker groot stuk vlees op tafel, dat past bij een echt kerstdiner! Wij 
hebben dit jaar weer heerlijk rollades. De meest met een extra smaakje, maar 
natuurlijk ook gewoon naturel. De keuze is aan u...

Hammetjes
Gegarandeerd succes!

• Boerenrub
 Een zachte, zoete kruiding. Zeer geschikt voor kinderen
• Bourgondisch
 Lekker gekruid met een vleugje tuinkruiden
• Peperhot 
 Gehuld in een mantel van gebroken pepers. Goed pittig
• Staphorster rug
 Gekruid met echte Zwolse mosterd

Onze kerst-topper

Heerlijke mild gepekelde beenham, voorzien van een lekkere kruidenmantel.
Bij ons verkrijgbaar in de volgende smaken:

wild-enthousiast
Wij zijn...

Zweedse eendeborstfilet
Eendeborstfilet gekruid met lakritz-kruiden. Op de velkant mooi rosé 
bakken.

100 gram 295

Hertebiefstuk veenbessenkruiding
Lekkere gekruide hertebiefstukjes. Even om en om bakken.

100 gram 398

Konijnenboutjes met grillkruiding
Heerlijk met Oosterse pekingsaus of bourgondische
saus.

100 gram 149

100 gram169
Allemaal



gOURMET
Gourmet Culinair

• Verse runderhamburger • Mini paddo
• Biefsteak culinair  • Filetschnitzel crispy
• Mini braadworst  • Saté gehaktburger
• Kip houthakkerssteak  • Kipfilet rozemarijn | zeezout
• Mini kipsaté-stokje  • Mini slavink

Gourmet au Maitre
• Rib-eye black label PUL • Kalkoen filetsteak veenbes
• Lamskotelet au garlic  • Varkenshaas-oester paddo
• Black angusburger  • Kalfs-oester basilicum | olijf
• Kipfiletsteak krauter  • Varkenfilet coffee | black pepper

Gourmet compleet
Één van de vleespakketten hierboven, aangevuld met:

• Rundvlees-salade  • Cocktailsaus
• Rauwkost   • Zigeunersaus
• Boerenhuzarensalade • Kruidenboter
• Satésaus   • Stokbrood

(vanaf 2 personen)

Visgourmet Bretagne
• Scampi lookmarinade • Garnalenspiesje salsa
• Kabeljauw oosters gekruid • Zalmfilet rozemarijn | zeezout
• Pangasias filet indian  • Zalmfilet smokey barbecue
• Kabeljauw mosterd-dille • Pangasias filet argentina

Kindergourmet
• Vers hamburgertje  • Mini worstje
• Kipfiletschnitzeltje  • Mini saté
• Vers satéburgertje  • Mini slavink

p.p. 798

p.p. 1098

p.p. 1598

p.p. 1298
au Maitre

Culinair

p.p. 995

p.p. 450

8 soorten vlees, 300 gram

10 soorten vlees, 300 gram

vOORGERECHTEN 
Een goede start is het halve werk
Carpaccio
Populairste voorgerecht. Wij maken dit van heel dun gesneden malse 
lendebiefstuk. Leg dit rond op een bord met in het midden een bedje 
van fijngesneden sla, een dressing van kruidenolie, Parmezaanse kaas-
schilvers en geroosterde pijnboompitten. Het geheel serveren op kamer- 
temperatuur. Heerlijk met meergranen desembolletjes.

Carpaccio serrano trevalez
Natuurlijk een heerlijke variatie met onze Spaanse serrano ham trevelez. 
Dungesneden ham draperen op een bordje, met in het midden rucola- of 
gemengde sla, afgarneren met olijfolie, walnoot, zontomaat, Parmezaanse 
kaas en evt. olijfschijfjes. Schitterende kleurensamenstelling en 
een ware smaakexplosie. Serveren met vers geroosterd Italiaans brood.

Huisgerookte kipfilet
Snij de gerookte kipfilet mooi fijn en drapeer deze op een bedje van 
gemengde sla en garnaar dit af met gehakte walnoten, broodcroutons, 
honing en evt. brie. Heerlijk met desem-vruchtenbroodje.

Carpaccio, 100 gram 395

Serrano ham, 100 gram 398

Gerookte kipfilet, 100 gram 219

Aanvulling 100
Kaas, pijn-
boompitjes 
en dressing

Soepen
• Argentijnse rundvleessoep
• Asperge-soep
• Bospaddenstoelen
• Bruine bonensoep
• Champignonsoep
• Chinese tomatensoep
• Groentesoep
• Heldere kippensoep
• Hollandse jachtsoep
• Hongaarse goulashsoep
• Kip créme soep
• Kip kerrie soep
• Lente-ui soep
• Ossenstaartsoep
• Runderconsuméé
• Tomatensoep
• Uiensoep
• Zwolse mosterdsoep

Graag een warm soepje vooraf?
Bij ons keuze uit:

 598
 Literbak

Vleeswaren

Lekkere hapjes

SALADES 

Samengestelde pakketten

4 persoons-salades
• Russische ei salade
• Huzaren salade
• Smulsalade

• Beenhamscharrelsalade
• Brunchsalade
• Zalm salade

Per stuk 598

Per stuk 698

Heerlijke versbereide vleeswaren en worstsoorten. Veelal uit eigen worst-
makerij. Speciaal voor de kerst hebben wij een aantal luxere vleeswaren 
voor bij uw kerst ontbijt / diner  / buffet.
• Gebakken beenham
• Gerookte rib-eye
• Honing whiskey achterham
• Salami Milano
• Salami sopressa veneta
• Appel | cranberry rollade
• Coppa di Staphorst
• Proscuito arrosto
• Parma en san danielle ham
• Serrano ham trevelez

Staphorster Saladedoos
• Russisch ei-salade
• Beenhamscharrelsalade
• Huzarensalade
• Smulsalade
• Ham-prei salade

• Kip eitje-preitje salade
• Kipsaté salade
• Mini smulbroodjes
• Versgebakken stokbrood

Per doos  3980

Staphorster Smuldoos
• Russisch ei-salade
• Beenhamscharrelsalade
• Kipspiesjes piri-piri saus
• Mini vinkjes
• Gegrilde speenvarken
• Cowboyvlees

• Filet americian
• Satépaal
• Zeeuws spek
• Gevulde eitje
• Versgebakken stokbrood

Per doos  4500

Staphorster Partypan
• Spare ribs
• Grillworst
• Kipspiesjes piri-piri saus

• Kipkluivertjes
• Gehaktballetjes naturel
• Cordon bleu sticks

Per pan  4750

Warm de hapjes thuis in de pan op, elektrisch, ongeveer 45 
minuten lang. U krijgt een gebruiksaanwijzing mee, 
wanneer u de gevulde pan komt ophalen.

(Voldoende voor 6 - 10 personen)

(Voldoende voor 10 - 12 personen)

(Voldoende voor 20 - 25 personen)

• Tiroler alpenham
• Gegrilde kalfsrollade

Gerookte rib-eye/mango Gerookte rib-eye, 100 gram 398
Dungesneden gemarineerde en licht gerookte rib-eye op een bord 
draperen. Laat 1 hoekje van het bord vrij, vul dit met ijsbergsla, gesneden 
mango en rode bessen. Voorzie de rib-eye van druppels “mango-chutney” 
en garneer dit met een paar besjes.

= Onze kerst-toppers



de Dagen aftellen  
tot 2018

Bergerslag, echte bakker
Ebbinge Wubbenlaan 5, 7951 AA Staphorst, Tel. 0522-462047
www.bergerslag.echtebakker.nl
info@bergerslag.nl

Wij staan ze weer bruin te bakken op:
• Donderdag 28 december
• Vrijdag 29 december
• Zaterdag 30 december

Oliebollen naturelOliebollen krentenAppelbeignetsAnanasbeignetsAppelflappen

Bedank
pakketjes 
Laat weten dat je aan diegene denkt...

Pakket “Bedankje”

Pakket “Genieten”

Pakket “Zoet”

• Staphorster bol
• Pakje roomboter
Samen verpakt in folie

• Staphorster Stoete
• Pakje roomboter
• 2 roombroodjes
• 2 vruchtenkoeken
• Winter wondercake
Samen verpakt vouwdoosje + folie

krentenbrood
of wegge

Per pakket 535

Per pakket1500

Per pakket 2500

Lekker gevuld brood voor de kerst; onze welbekende krenten-
broden of wegges met óf zonder sucade óf een extra vulling van 
100% amandelspijs.

Verkrijgbaar in de volgende gewichten
• 8 ons • 12 ons • 16 ons • 20 ons • 24 ons

Staphorster 
broden
Staphorster bol

Staphorster Stoete

Staphorster Mik

Dubbelgevuld vruchtenbrood in bolvorm,
op de vloer bebakken.

Goed gevuld vruchtenbrood met een kruiden-melange,
wat zorgt voor een fijne, warme smaak. In een houten bakje

Noten-vruchtenbrood op basis van volkoren spelt
en fruit-desem

Per stuk 375

Per stuk 425

Per stuk 498

Kerst appelstolletje

Speciale 
kerstbroden
Maakt uw kerstontbijt of diner compleet!

Appelbroodje

Weihnachtsstol
Bereid met roomboter, amandelspijs, 
krenten, rozijnen en nootjes

Mooi compact broodje met appel, bitterkoekjes, 
suikerstukjes, rozijnen en spijs

Kampioensbrood: gevuld desem
Het beste gevulde desembrood van Nederland. 
Een brood gevuld met rozijnen, walnoten 
en cranberry

Een leuk klein broodje met appel, suiker en kaneel

• Staphorster bol
• Amandelstaaf
• 2 roombroodjes
• 2 krakelingen
• 2 witte bollen

• 2 bruine bollen
• Klein suikerbroodje
• Chocolade fantasie cake

Samen verpakt in een mandje

Onmisbare
lekkernijen

Kerstboom-broodje
5 verschillende smaken in één klein broodje.

Winter wondercake
Rijk gevulde amandelcake in de vorm van een 
kerstboompje, met een topping van fondant,
suikernibs en biscuitbolletjes.

Voor bij een mok warme chocolademelk...

Chocolade fantasie
Een chocolade cake in de vorm van een ster. Met 
caramel en een vleugje framboos.

Winter crumblecake
Rijk gevulde amandelcake in de vorm van een kerstboompje, 
met een topping van amandelschaafsel en suiker.

Per stuk 250

Per stuk 250

Per stuk 198

295

Krentenbrood
in ster-vorm

Amandelstaaf
Met 100% echte amandelspijs.

Per stuk 495



Hilko Jonkman, de echte groenteman
Ebbinge Wubbenlaan 5, 7951 AA Staphorst, Tel. 0522-464158
www.hilkojonkman.de-echte-groenteman.nl/
info@hilkojonkman.nl

Verse salades
Heerlijk, gezond en makkelijk

Gourmet
• Champignons
• Witte ui
• Rode ui
• Rode paprika
• Gele paprika
• Groene paprika
• Voorgekookte kriel aardappeltjes

Maak uw gourmet compleet met 
vers gesneden groentes:

vers gebrande
nootjes
Als ingrediënt of heerlijk bij de kerstborrel: vers ge-
brande nootjes. Naast dat ze erg lekker zijn, zitten ze 
ook boordevol gezonde proteïne en andere voedings-
stoffen. Keuze uit o.a. :
• Mix de luxe (gezout en ongezout)
• Ravioli mix
• Boeren mix
• Honing mix
• Pinda-rozijnen mix
en nog veel meer....

Samengestelde
pakketjes
Voor ieder wat wils...
Onze winkel ligt vol met samen-
gestelde pakketjes boordevol verse 
producten. Perfecte cadeautjes om 
iemand mee te verblijden in deze tijd 
van het jaar. De pakketjes zijn o.a. 
gevuld met de fruitsapjes van Schulp, 
vers gebrande nootjesmix, walnoten, 
doppinda’s, etc. Of pakketjes die alle 
producten bevatten om een heerlijke 
appeltaart óf kaneelcake te maken. 
Kom een kijkje nemen in onze winkel 
of laat je eigen pakketje samenstellen 
door één van onze medewerksters.

De sapjes 
van schulp

U proeft het: een fles sap van Schulp Vruchtensappen is 
een fles vol fruit. Gezond fruit, voornamelijk afkomstig 
uit Hollandse boomgaarden. Dus geen suiker, 
kleur-, geur en/of smaakstoffen.

Verkrijgbaar in verschillende smaken • Appels & zwarte bessen • Appels & cranberry • Appels & 
peren • Appels & aardbeien • Appels & rabarber • Appel & kersen • Appels en vlierbessen • Appels 
en frambozen • Redlove appels • Sinaasappels • Hollandse peren • Hollandse appels •

100 gram198

Klein ( 0,2 l )  139

Ook dit jaar staan onze dames weer in de keuken verschillende verse 
salades te bereiden. Dit jaar heeft u de keuze uit méér dan 20 soorten!
Heerlijk, gezond en voedzaam!

Al onze salades zijn uit voorraad leverbaar.
Mocht u gaan voor een salade van 1,5 kg of meer, dan graag even op tijd 
bij ons bestellen. Zo voorkomen we teleurstellingen.

Groot ( 0,75 l ) 299

Alle noten

groen, groener 
groenst
Bent u meer fan van groentesapjes i.p.v. fruitsapjes? Of beetje 
van allebei? Deze vind u ook in ons assortiment! Pure sappen, 
geen enkele toevoegingen. Voor een goede start van de 
feestdagen.


