
art.  aantal   prijs p.p. totaal 

713  Opgemaakte € 8,00 
  koude schotel
 

Coburger ham met meloen, fricandeau,  
achterham en asperges, rauwkosten,  
tomaten, gevulde eieren, diverse soorten fruit

Inclusief luxe schaal met deksel.

art.  aantal   prijs p.p. totaal 

714  Opgemaakte  € 11,50  
  koude schotel  
  met vis
 
Coburger ham met meloen, fricandeau,  
achterham en asperges, rauwkosten,  
tomaten, gevulde eieren, diverse soorten fruit 
en vis: o.a. haring, garnalen en gerookte zalm
Inclusief luxe schaal met deksel.

OPGEMAAKTE KOUDE SCHOTELS  
(VANAF 4 PERSONEN)

Openingstijden 
Slagerij van Orsouw:

Ma. t/m vrij. 08.30 - 18.00 uur

Zat.   08.00 - 16.00 uur

Zondag   Gesloten 

NAAM:  

TELEFOON:  

ADRES:  

  DATUM AFHALEN:   TIJDSTIP:  

E-MAIL:  

Onze brochures en prijslijsten zijn met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Desondanks 
kunnen er geen rechten worden ontleend aan 
druk- en zetfouten in prijzen of omschrijving. 
Prijzen in de winkel zijn leidend.

HEERLIJK
SAMEN GENIETEN 

BESTEL NU OOK ONLINE: WWW.SLAGERIJVANORSOUW.NLBESTEL NU OOK ONLINE: WWW.SLAGERIJVANORSOUW.NL
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art.  aantal   prijs p.p. totaal 

721  Garnituurpakket  € 5,95 
   (min. 4 pers.) 
 
rundvleessalade, kartoffelsalade,  
4 soorten sausjes, diverse soorten rauwkosten,  
stokbrood en kruidencrème

710  Garnituurpakket  € 7,95 
  uitgebreid (min. 4 pers.) 
 
(zie boven), extra met bistro-aardappelen,  
champignons, uien, prei, diverse soorten paprika

art.  aantal   prijs p.p. totaal 

706  Fondueschotel  € 5,95 
  250 gram vlees p.p. 
 
biefstuk, varkensvlees, spekvinken,  
gehaktballetjes, kipfilet

700  Gourmet-/  € 5,95 
  steengrillschotel 
  250 gram vlees p.p. 
 
biefstuk, varkensvlees, spekvinken, 
hamburgers, kipfilet 

701  Gourmetschotel  € 6,95 
  speciaal 
  300 gram vlees p.p. 
 
pepersteak, souvlaki, biefstuk, kipfilet,  
schnitzels, gevulde varkenshaas,  
spekvinken, hamburgers, shoarma

702  Gourmetschotel € 9,45 
  de luxe (min. 4 pers.) 
  300 gram vlees p.p. 
 
kogelbiefstuk, gevulde varkenshaas,  varkenshaas 
Ciello Rosso, kipkaatje, cordon bleu  ham-kaas, 
kalfsschnitzels, gemarineerde kipfilet, 
 stroganoff burgers, mini slavinken

704  Visgourmet € 8,50 
  diverse soorten vis 

703  Wildgourmet € 10,75 
  diverse soorten wild 

705  Kindergourmet € 3,50 
 
hamburger, kipfilet, vinkjes
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FONDUE-, GOURMET- EN STEENGRILLSCHOTELS  

707  Gourmetschotel 
  ULTRA LUXE (6 pers.)
  300 gram vlees p.p. 

- Mini tournedos
- Gevulde varkenshaas
- Kalfsbiefstuk
- Mini cordon bleu
- Hamburger
- Gevulde biefstuk
- Stroganoff vink
- Pepersteak
- Kalfsschnitzel Saltimbocca

Inclusief garnituurpakket voor 6 personen:
- Rundvleessalade
- Kartoffelsalade
- 4 soorten saus
- Diverse soorten rauwkost
- Stokbrood 
- Kruidencrème totaal € 110,00

ONZE MEEST ONZE MEEST 

UITGEBREIDEUITGEBREIDE

GOURMETSCHOTEL
GOURMETSCHOTEL


