
S P E C I A L I T E I T E N

H.S. Reinardastraat 21, 8625 HL Oppenhuizen
Tel. 0515 559 262

Slagerij de Jager

Vrijdag 24 december  8.00 - 16.0025 en 26 december  
geslotenMaandag 27 december  13.00 - 18.0028 t/m 30 december  8.00u - 12.15u en 13.00 - 18.00Vrijdag 31 december 

 8.00 - 14.001  t/m 4 januari 
gesloten

Geef uw bestellingen vroegtijdig door, om teleurstellingen 
te voorkomen! 

Slagerij de Jager

H.S. Reinardastraat 21, 8625 HL Oppenhuizen

info@slagerijdejager.nl, Tel. 0515 559 262

www.slagerijdejager.nl

Wij danken u voor het vertrouwen in het afgelopen jaar en 

wensen u goede feestdagen en een voorspoedig 2022!

Openingstijden



Wij maken het u gemakkelijk tijdens de feestdagen. 
Gourmetten met kerst, een traditie voor velen! 
Zeer smakelijk zijn onze gourmet (en fondue) schotels, 
verschillende soorten gemarineerd vlees in kleine porties 
voor u gesneden. Naar wens compleet te maken met 
salades en stokbrood.

Lekkere gerechten om van te smullen; heerlijke 
vleeswaren zoals een gerijpte, Spaanse Serranoham, 
Sopressa of eigen gemaakte gerookte ribeye! Een dun 
gesneden Truffel Saltufo, maar ook de traditionele 
carpaccio, met dressing en oude kaas.  

Speciaal voor de komende decembermaand en de feestdagen hebben wij 
een zeer gevarieerd en smakelijk assortiment. Kwaliteitsvlees en heerlijke 
specialiteiten waarmee u het kerstdiner tot een succes zult maken.

Gourmet en fondueTapas en voorgerechten



Onze vleesschotel bevat de volgende producten:
Gemarineerde runderbiefstuk, gekruide varkenshaas, gemarineerde kipfilet, 
mini kip shaslick, shoarmavlees, hamburgers, mini rundervink

Gourmet, aantal personen (p.p. 7,75)  ...............................

Een compleet verzorgde gourmetschotel met bovenstaande vleessoorten, met 2 
soorten salades, stokbrood, kruidenboter, groentemix om te bakken en sauzen.

Gourmet compleet, aantal personen (12,90 p.p)  ...............................

Los extra bij te bestellen: garnalen, extra shoarma, 
lamscotelet, hertenbiefstuk.

Gourmet op schaal 

Gourmet compleet verzorgd! Gekruide runderbiefstuk, gemarineerde varkenshaas, kipfilet gekruid, 

gehaktballetjes en slavinkjes. 

Fondue, aantal personen (7,75 p.p.)  ...............................

Fondue 

Bent u op zoek naar wild? Bestel vroegtijdig! 

Wild



Voor de echte vleesliefhebber hebben 
wij heerlijke (grote) stukken vlees 
zoals haasbiefstuk, bavette, picanha, 
entrecote, ribeye, tomahawk, lamsbout 
en lamsrack.

Een ovensleetje gevuld met 
varkenshaas, kipfilet of procureurstuk, 
heerlijk gemarineerd en afgemaakt 
met wat groente. Een gekruide kip 
in braadzak met groenten. Allemaal 
makkelijk in de oven!

Feestelijk opgemaakt met lekkere 
garnering, vanaf 4 personen 
 
Rundvleessalade   4,75 p.p.
Scharrelsalade  4,75  p.p.
Griekse Rauwkost 
(niet opgemaakt) 3,00 p.p.

Voor de traditionele hoofdgerechten 
zoals de ambachtelijke rollade bent 
u bij ons aan het juiste adres. Onze 
rollades worden naar gewenst gewicht 
gemaakt, met de hand geknoopt en 
heerlijk gekruid. Keuze uit runderrollade, 
schouderfiletrollade, H.O.H. rollade en 
kiprollade.

Ambachtelijke rollade Groot vlees

Ovensleetje en kip-in-braadzak Salades

Hoofdgerechten voor een diner thuis

De decembermaand staat voor de deur. De maand om 
iemand  te bedanken of te verwennen. 

Uw medewerkers als blijk van waardering verrassen met 
een mooi cadeau? Wij maken relatiegeschenken in vele 
variaties: feestelijke verpakkingen zoals de ambachtelijke 
rollade in geschenkdoos, een mand of doos gevuld met 
vleesproducten, kaas en eventueel wijn. 

Smakelijke cadeaus 


