
KOUDE HAPJES
Oer-Hollands hapjes assortiment 

leverworst – boerenmetworst – gekookte worst 
grillworst – ossenworst – gerookte ossenworst

30 stuks 18,-  |  40 stuks 24,-  |  50 stuks 27,50

Bourgondisch hapjes assortiment 
ham-augurk – bacon-ananas – rookvlees-ei – kip-selderie –  

cervelaat-kaascrème – gevuld ei – carpaccio-rucola
30 stuks 27,-  |  40 stuks 36,-  |  50 stuks 42,50

Oer-Hollands & bourgondisch hapjes assortiment
combinatie van bovenstaande hapjes op één schaal

30 stuks 22,50  |  40 stuks 30,-  |  50 stuks 35,-

Classic gevulde eieren 
met de hand opgespoten gevulde eieren

10 stuks 9,-

TIPS VOOR BIJ DE BORREL
* Onze schepsalades, filet americain 

en patés zijn heerlijk op 
   toast of op stokbrood 

* Verrijk de borrel met onze huisgemaakte droge worst in de 
smaken venkel, knoflook, drie pepers, truffel, kruidnagel, 

chorizo of de runder rode wijn worst

KERSTMENU
Met wie en wanneer brengen we dit jaar de kerstdagen door en wat 
gaan we eten? Een fijn ontbijt of lunch met het gezin, een brunch of 

borrel met vrienden of een fantastisch kerstdiner met de familie. 

In ons kerstmenu vindt u allerlei suggesties om eerlijk en lekker vlees 
uit de streek evenals heerlijke huisgemaakte specialiteiten te bereiden 
voor een luxe kerst maaltijd. Zo hebben we o.a. voorgerechten, soepen, 
de juiste ingrediënten voor het hoofdgerecht, traditionele gourmet- en 

fondueschotels of hapjes en plateaus. 
U kunt ons volledige menu vooraf bestellen  

(minimaal een week van te voren). 

Er is heel veel inspiratie voor mooie gerechten te vinden in kookboeken 
en op het internet. Op onze facebookpagina, Instagram, en slagerij-

taam.nl vindt u ook tips en inspiratie voor de kerstdagen.  
U kunt van het team van Slagerij Taam verwachten dat wij met u  

meedenken en u een passend advies geven.         

WARME HAPJES
Borrelschaal (4 tot 6 personen)   

35 hapjes van – kippeling – grillworst kaas  
grillworst – kipfilet bacon hapje – mini kipsaté  
kipgehakt spek snack – borrel balletje in saté

35 stuks 29,95

Kipfilet-bacon hapje  10 stuks 5,- 
gegrilde scharrelkipfilet omwikkeld met bacon 

Ham-kaas in bladerdeeg  10 stuks 5,-
met de hand gerold, alleen opwarmen 

Kipgehakt-spek snack  10 stuks 5,- 
gekruid kipgehakt met huisgerookt spek

Borrelballetjes  10 stuks 5,-
in saté- of pittige ketjap saus 

Kalfs saucijzenbroodje   heel 2,25 / half 1,29
lekker gekruid met bladerdeeg van de bakker

Half om half kalfssaucijzenbroodje  heel 2,- / half 1,05
lekker gekruid met bladerdeeg van de bakker

Saucijzenkrans per stuk  15,50
deeg van de banketbakker gevuld met een vulling van(h)eerlijk vlees
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* Wij verzoeken u de bestelling minimaal  
een week van te voren aan ons door te geven.



PLATEAUS
Classic huzaren 

4 personen 28,-  |  6 personen 42,- 
huzaren salade 150 gram – achterham – gerookte kip   

rauwe ham – wijncervelaat – rookvlees – garnituur

Classic huzaren met bourgondische hapjes 
4 personen 35,-  |  6 personen 52,- 

combinatie van bovenstaand classic huzaren plateau
met twee bourgondische hapjes per persoon

Carpaccio vs. vitello tonato 
160 gram vlees p.p.  |  4 personen 36,-  |  6 personen 54,-

kogelbiefstuk – rucola – pijnboompitten – parmezaan  
pesto – kalfsrosbief – kappertjes – tonijnsaus

Antipasti assortiment 
150 gram p.p.  |  4 personen 32,-  |  6 personen 48,-

seranoham – huisgemaakte rauwe ham – huisgemaakte chorizo  
saltufo – pain d’Ardenne – sopressa veneta

VOORGERECHTEN
 Kogel carpaccio 80 gram 2,65
 dungesneden biefstuk van de kogel

 Ossenhaas carpaccio 80 gram  5,10
 dungesneden biefstuk van ossenhaas 

 Carpaccio compleet per stuk  3,00
 pijnboompitten – pesto – parmezaan 

 Vitello tonato    80 gram  3,10
 zacht gegaarde kalfsrosbief 

 Vitello tonato compleet   per stuk  2,50
 kappertjes – tonijnsaus 

 Eendenborst    80 gram  3,25
 gepekelde en gerookte tamme eendenborst  

HUISGEMAAKTE SOEPEN 
Per 1 liter beker 5,98

bospaddenstoelen soep – erwtensoep – groentesoep   
Franse mosterdsoep – Franse uiensoep – kippensoep   

ossenstaartsoep – tomatensoep – wildbouillon

Maak zelf een heerlijke soep 
Wij hebben alle ingrediënten voor u in huis om zelf een 

verse soep te maken. Kijk op de volgende pagina 
voor de opties en laat u adviseren om een goede 

basis bouillon te maken.

FONDUE
Fondue classic

250 gram p.p. 6,95 
Hollandse biefstuk – scharrelkipfilet – varkensfricandeau  

beefburger – kip-bacon vink – fondueballetjes

Fondue bourgondisch
300 gram p.p. 8,95 

kogelbiefstuk – kalfsoester – varkenshaas – scharrelkipfilet  
kip-bacon vink – beefburger – fondueballetjes

Fondue kind
per kind 3,95 

scharrelkipfilet – beefburger – kip-bacon vink 
gekruide fondueballetjes

GOURMET
Gourmet classic

250 gram p.p. 6,95 
Hollandse biefstuk – varkensfricandeau – beefburger  

scharrelkipfilet – bacon – varkensshoarma – kip-bacon vink

Gourmet bourgondisch
300 gram p.p. 8,95 

kogelbiefstuk – kalfsoester – varkenshaas – kip-bacon vink  
beefburger – gemarineerde scharrelkipfilet – varkensshoarma

Gourmet kind
per kind 3,95 

scharrelkipfilet – beefburger – bacon 
varkensshoarma – kip–bacon vink 

GOURMET EN FONDUE EXTRA 200gr

*ALL-INCLUSIVE
Vanaf 4 personen p.p. 6,75 

rundvleessalade – aardappelsalade   
rauwkostsalade roerbakgroenten   

stokbrood – kruidenboter   
zigeunersaus grillsaus – knoflooksaus 

kogelbiefstuk 6,10 
haasbiefstuk medaillons  12,90
biefstukreepjes gemarineerd 4,80 
varkenshaas knoflook  4,80
varkenshaas  4,80 
scharrelkipfilet 3,80 
beefburger 3,95 
scharrel kipsaté 4,90 
kip-bacon vink 4,90 
lamshaas gemarineerd 7,80 

lamsrack gemarineerd  7,80 
hertenbiefstuk 8,- 
tamme eendenborst  6,50 
hazenrugfilet  10,20                                    
lams merquezworstje 4,10 
kipshoarma 3,50 
varkensshoarma 3,50 
vegetarisch assortiment  3,95 
gourmet vegetarisch  4,50
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KALFSVLEES ROSÉ UIT ZOETERMEER 
Om te stoven 

wang 3,60 – magere lappen 2,65 – riblappen 2,75  
sukadelappen 2,79 – schenkel 2,50 – poulet 2,65

Bakken en braden
schnitzel 3,65 – oester 3,65 – fricandeau 3,60   

entrecote 3,70 – haas 5,69 - rollade 2,99  
rollade saltimbocca 2,85 – lever 2,69 – nier 1,50  

tong 1,80 – zwezerik 4,39

RUNDVLEES UIT TWENTE

Om te stoven 
magere lappen 1,95 – sukadelappen 1,85 – riblappen 1,90

Voor de soep
runderschenkel 1,65 – ossenstaart 1,55

runderpoulet 1,55 – mergpijp 0,90 per stuk – knoesten 0,35

Bakken en braden
entrecôte 3,09 – bavette 2,90 – jodenhaas 3,35  

Hollandse biefstuk 2,39 – haasbiefstuk 6,45  
kogelbiefstuk 3,05 – lende rosbief 2,49 - staartstuk 2,45   

rib-eye 3,29 – angus rib-eye 5,65

Handgeknoopte rollades
runderrollade 2,25 – lende rollade 2,95 – bavette rollade 2,90  

carpaccio rollade 2,45 – zijlende biefstuk 3,45   
spinazie rollade 2,45 – rollade vlees om zelf te vullen 2,25

VARKENSVLEES UIT DE BEEMSTER 
Om te stoven 

procureur 1,65 – varkenswang 1,89 – varkensschouder 1,50

Bakken en braden
varkenshaas 2,39 – buikspek 1,35  

buik met zwoerd / been 1,25   
gepekelde ham rauw 2,15 –  Beemster hammetje 2,59   

fricandeau 1,90 – filet 2,05 – kotelettenrack 1,75

Handgeknoopte rollades
filetrollade 2,05 – schouderrollade 1,65

cordonbleu rollade 2,05 – pampa rollade 1,75

TIPS VAN DE SLAGER  
* Gebruik voor grote stukken vlees een kernthermometer.
* Ga voor inspiratie voor wildgerechten naar wildplaza.nl.
* Haal uw vlees 1 uur van te voren uit de vacuüm.
* Laat groot vlees 1 uur van tevoren op kamertemperatuur 
   komen. Lapjes en bijvoorbeeld biefstuk een ½ uur. 

LAMSVLEES UIT NOORD-HOLLAND 
Om te stoven 

nek 2,00 – krabbetjes 1,65 – schouder met been 1,75
schouder zonder been 2,15 – schenkel 1,85 – poulet 2,15

Bakken en braden
bout met been 2,75 – bout zonder been 3,15

rollade 2,35 - kotelet 2,85 – rack 4,10
haas N-Z 3,99 – rack N-Z 3,99

SCHARRELKIP UIT MIDDEN-NEDERLAND

Bakken en braden
hele braadkip 1,05 – bout 1,05 – drumsticks 1,05  
dij met bot 1,05 – dij 1,45 – filet 1,85 – lever 0,69

Specialiteiten
hele kip gekruid in braadzak 1,05 – dijenrollade 1,55  

hele kip gekruid en gevuld in braadzak 1,05 

WILD EN GEVOGELTE
Hert en ree

hertenbiefstuk 3,99 – herten rosbief 3,99   
herten stoofvlees 3,25 – herten koteletten 3,45  

ree biefstuk 7,95 – ree rugfilet 13,30 

Wildzwijn
koteletten 3,95 – bout 4,95 – stoofvlees 3,59 – biefstuk 5,45

Haas en konijn
hele haas 37,95 per stuk – hazenbout 2,99 – hazenrug 5,55  

hazen rugfilet 7,50 – heel konijn tam 19,00 per stuk
heel konijn wild 18,50 per stuk – konijnenbout tam 1,75

Kalkoen
hele kalkoen 1,55 – hele kalkoen gekruid in braadzak 1,55  

hele kalkoen gekruid en gevuld in braadzak 1,55 – filet 1,65  
braadstuk met pancetta, citroen en rozemarijn 2,05

Tamme en wilde eend
tamme hele eend 27,90 per stuk – tamme eendenborst  3,60  
tamme eendenbout 1,85 – wilde eendenborst met vel 3,99

Fazant en parelhoen
hele haan 18,40 per stuk – hele hen 21,40 per stuk   

bout 1,85 – hele parelhoen 1,59 – parelhoenfilet 3,50

Gans en kwartel
hele gans tam 1,85 – hele gans wild 22,50 per stuk   

filet (tam) 3,99 – hele kwartel 6,90 per stuk  
18 kwartel eieren 7,50 per doos

*Op deze pagina zijn de prijzen per 100 gram
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