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Robbert openhartig....
Passie voor het vak
“Ik voel mij een gelukkig mens,
omdat ik van mijn passie
mijn beroep heb kunnen maken!“
(Lees verder pag.4)

ONS VLEES, BEWUST GEKOZEN
Scharrelkip
De scharrelkip is van een robuust ras, dat wil zeggen
sterker en langzamer groeiend. De scharrelkippen
krijgen meer ruimte en hebben een overdekte uitloop
naar buiten waardoor de kippen meer bewegingsvrijheid hebben. De uitloop is verhard en zorgt voor een
natuurlijk dag- en nachtritme, dat is in het belang voor
de gezondheid. Over de verharding ligt standaard een
dikke laag strooisel zodat de kippen lekker kunnen
scharrelen. Daarnaast krijgen ze dagelijks extra graan
wat zowel binnen als in de overdekte uitloop wordt
gestrooid.

Voor een slager
is vlees het belangrijkste product

Varkensvlees uit de Beemster

Drie boeren runnen sinds 2004 een uniek bedrijf. De
varkens worden goed en met liefde behandeld, worden
in ruime stallen met stro gehouden en eten goede
voeding zonder antibiotica, groeihormonen of
groeibevorderaars. Het bedrijf werkt uitsluitend met
korte lijnen, zo levert de akkerbouw uit de Beemster het
graan dat in het voer wordt verwerkt en het stro voor
de huisvesting van de dieren. Tevens gaat de mest van
de varkens weer terug naar deze akkerbouw. Boeren
Arie-Jan, Yvonne en Tim bieden de mogelijkheid om
dagelijks een bezoek te brengen aan de zichtstal waar u
de dragende zeugen in het stro kunt bewonderen.

“Ik kies bewust om samen te werken met leveranciers
en boeren waar ik al jaren een goede verstandhouding
mee heb. Dierenwelzijn is in de afgelopen jaren,
terecht, een belangrijk thema geworden. Wat minstens
zo belangrijk is, is hoe er met de dieren wordt
omgegaan, bijvoorbeeld tijdens het vervoeren van de
boer naar het slachthuis. Ik geloof in het vervoeren in
groepsverband, met andere dieren waar zij vertrouwd
mee zijn. Het afleggen van kleine afstanden is
belangrijk, hierdoor ervaart het dier zo min mogelijk
stress. Een gezond en kalm dier, dat langzaam en in
rust opgroeit zorgt voor de kwaliteit waar ik voor sta.

Rundvlees uit Twente
In het rustige Overijssel staan een aantal kleinschalige
boerderijen. Deze vakkundige boeren hebben al meer
dan 30 jaar ervaring in het verzorgen van onze luxe
blonde d'Aquitaine runderen. Deze runderen hebben
rust en ruimte. Het grootste deel van het jaar lopen zij
buiten in gebieden van Staatsbosbeheer. In de koude
maanden worden zij verzorgt in open stallen met een
ligbed van stro. Zij krijgen uitsluitend hoogwaardig
veevoer zoals hooi, maïsmeel, luzerne en tarwe. Het
vlees is mooi gerijpt, mals en heerlijk van smaak. De
gehele keten is kort en in eigen hand met de hoogst
mogelijke zorg voor het dierenwelzijn.

Lammeren van eigen bodem
Voor de echte liefhebber en uitsluitend geselecteerd op
kwaliteit en afkomstig uit Noord-Holland. De
pasgeboren lammeren leven samen met hun moeder in
het weiland waar zij op een natuurlijke manier eerst
melk drinken en vervolgens het gras en de kruiden van
het land eten, wat een natuurlijke en subtiele smaak
geeft."
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Johan Taam

BARBECUEPAKKETTEN EN SPECIALITEITEN
In de zomer onder de zon of in de winter bij de heater, de barbecue wordt het hele
jaar aangestoken. Wij helpen u graag om uw barbecue tot een groot succes te
maken en denken graag met u mee of het nu gaat om bereiden, snijden, marineren,
rijgen of hakken, alles is mogelijk. Hieronder hebben wij een aantal pakketten voor u
samengesteld maar u kunt natuurlijk ook zelf uw barbecuevlees samenstellen.
BARBECUEPAKKETTEN*
Classic
Bourgondisch
Puur
Kind
Vegetarisch

7,95
9,95
15,00
4,95
7,95

*Prijs per persoon

Hamburger, BBQ worst, sparerib, biefstukspies en kipsaté
Beefburger, sjasliek, merquez worst, kip-knoflookspies en haas op stok
Entrecôte, kalfsoester, procureur, kippendij en lamshaas
Hamburger, BBQ worst en kipsaté
Tomaat, groenteschijf, vega soja spies, groente sjasliek en vegaburger

ALL-INCLUSIVE, GELEVERD MET BARBECUE, BORDEN EN BESTEK*
All-inclusive
6,20
All-inclusive gezond 11,30

Salades, sauzen, stokbrood, kruidenboter, borden, bestek en barbecue
All-inclusive, aangevuld met meloen met rauwe ham, tomaat/komkommer,
fruit- en Italiaanse salade

GROOT VLEES VOOR LIEFHEBBERS EN HOBBYKOKS
Lende rosbief
Staartstuk
Procureur
Varkensbuik
Lamsbout met been
Lamsschouder
Braadkip

Mals en mager rundvlees van de lende
Rosbief met een randje vet
Smaakvol rundvlees met een mooie verhouding tussen vet en mager vlees
Mooi doorregen stuk met eventueel zwoerd en been
Mals en mager lamsvlees met been
Lamsvlees met een mooie verhouding tussen vet en mager vlees
Heerlijke scharrelkip uit de oven, een feest op tafel

SUGGESTIES VAN DE SLAGER
Bavette
Rib-eye
Entrecôte
Boerenkarbonade
Lamsrack
Lamshaas
Kippendijfilet
Kippendij met bot
Worstje van de maand

Karaktervolle en zachte steak uit het vang gedeelte
Malse en gemarmerde steak van de rib
Lendebiefstuk met een randje vet
Tussenribkarbonade met spek en zwoerd
Lamsfilet op het bot, zeven aan een rack of losgesneden
Het zachtste stukje van het lam, mag rosé
Malse doorregen scharrelkipfilet, wordt niet droog
Deel van de bout, met bot en vel, hierdoor heel sappig
De worstmaker maakt elke maand een andere worstverrassing

BARBECUE HUURSERVICE
BBQ met slager *
Huur kleine BBQ
Huur grote BBQ
Schoonmaak kleine BBQ
Schoonmaak grote BBQ

12,50
17,50
10,00
15,00

In overleg mogelijk, afhankelijk van het aantal personen vanaf 75,00
Bij uw vleesbestelling tot 20 personen (bij all-inclusive gratis)
Bij uw vleesbestelling vanaf 21 personen (bij all-inclusive gratis)
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HET AMBACHT WORST MAKEN
hamsoorten hebben ook een vaste plek in het
assortiment gekregen. Na de verbouwing van onze
winkel is de mogelijkheid ontstaan om deze
verduurzaamde vleeswaren aan het plafond te drogen.
Samen met mijn collega-worstmaker maken wij verse
gerookte kipfilet van onze scharrelkippen én hebben wij
een licht pittige, half smeerbare leverworst ontwikkeld.
Voor meer variatie in het assortiment wisselen wij een
aantal specialiteiten af. Heerlijke gebraden kalkoenfilet,
kalfspastrami of bijvoorbeeld een runderham.

Passie voor het vak
“Als jongen van zestien ging ik in de worstmakerij van
mijn vader werken. Ik vond worst maken meteen erg
interessant. Nadat ik stopte met mijn studie ben ik de
slagersvakopleiding gaan volgen en inmiddels heb ik al
mijn vakdiploma's behaald. Heel bewust heb ik
gekozen om mij vervolgens te specialiseren in het
maken van worst, wat écht een vak apart is. Het komt
namelijk aan op details en continuïteit in processen en
om die te optimaliseren en te waarborgen ben ik de
opleiding meester worstmaker gaan volgen. Ik werd
uitgedaagd om andere worstsoorten en vleeswaren te
maken én ik heb geleerd om fout-analyses toe te
passen. De interesse die de worstmakerij als zestienjarige bij mij opriep heeft zich ontwikkeld tot mijn
passie. Ik voel mij een gelukkig mens omdat ik van mijn
passie mijn beroep heb kunnen maken!

Durven te ontwikkelen
Van oudsher zijn we een échte traditionele NoordHollandse slager. Dit houdt in dat worst en ham sterk
gerookt en gekruid moeten zijn. Vandaag de dag ligt
onze focus ook op het maken van verduurzaamde
worstsoorten en vleeswaren zoals droge worst, chorizo
en gerookte ossenworst. Onze huisgemaakte rauwe

Op zoek naar unieke smaken
Vlees is in de slagerij de belangrijkste grondstof. In de
worstmakerij zijn hulpstoffen minstens zo belangrijk,
bijvoorbeeld meel en specerijen. Mijn voorkeur gaat
uit naar enkelvoudige specerijen zoals witte peper en
kardemom. Kruidenmixen stel ik zelf samen waardoor
er een unieke smaakcombinatie ontstaat. Het is de
kunst om hier een goede balans in te vinden en dat
kost tijd en geduld. Wanneer ik deze heb gevonden
proef je echt het verschil ten opzichte van een
kant-en-klare specerijenmix.“
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GOURMETSCHALEN EN AANVULLINGEN
Gezellig en lekker gourmetten met het gezin, familie of vrienden. Bij ons kunt u schotels
bestellen die u eventueel kunt aanvullen met één van de vele soorten "gourmet extra"
bakjes die een extra twist geven. U kunt deze bakjes ook los bestellen zonder schotel. Ze
zijn makkelijk op te bergen in de koelkast en neer te zetten op tafel. Wilt u alles compleet
dan is er ook het all-inclusive pakket met broodjes, saus en salades.

GOURMETSCHOTELS*
Kind
Classic 250 gr.

3,95
6,50

Bourgondisch 300 gr.

8,95

*Prijs per persoon

Hamburger, kipfilet, plakje bacon, kip-bacon vink en shoarma
Biefstuk, varkensfricandeau, hamburger, kipfilet, kip-bacon vink,
shoarma en bacon
Kogelbiefstuk, kalfsbiefstuk, varkenshaas, kip-bacon vink, burger,
gemarineerde kipfilet en shoarma

GOURMET EXTRA 200 GRAM
Kogelbiefstuk
Varkenshaas
Kipfilet
Haasbiefstuk
Hamburger
Kipsaté
Kip-bacon vink
Haas op stok
Lamshaas
Lamsrack
Hertenbiefstuk
Eendenborst
Hazenrugfilet
Merquez worst
Kalfsschnitzel
Gambaspies

5,60
4,75
3,50
12,90
3,95
4,90
4,90
4,95
7,80
7,80
8,00
6,10
10,20
4,10
7,30
4,95

Malse biefstuk gesneden van kogeldelen
Het zachtste stukje van het varken
Sappige magere scharrelkipfilet
De zachtste biefstuk van het rund
Stevig gekruid, 100% rundvlees
Scharrelkipfilet, met kruiden gemarineerd
Scharrelkipfilet omwikkeld met bacon
Varkenshaas gevuld met zontomaat en omwikkeld met gerookt spek
Het zachtste van het lam, mag rosé, naturel of met pestomarinade
Rugfilet aan het rib, naturel of met pestomarinade
Zachte biefstuk met een typische lichtzoete wildsmaak
Delicatesse uit Frankrijk, uitbakken op de vet kant
Superlekker stukje wild, fijn van structuur
Pittig gekruid lamsworstje
Zacht lapje van de kogel of de lende
Lekker met knoflook gemarineerd

FONDUESCHOTELS*
Kind
Classic 250 gr.

3,95
6,50

Hamburger, kipfilet, bacon, kip-bacon vink en gekruide fondueballetjes
Hamburger, scharrelkipfilet, plakje bacon, kip-bacon vink en gekruide
fondueballetjes

Bourgondisch 300 gr.

8,95

Kogelbiefstuk, kalfsbiefstuk, varkenshaas, scharrelkip, bacon, vink,
hamburger, gemarineerd scharrelkipfilet en gekruide fondueballetjes

ALL-INCLUSIVE*
All-inclusive
Gezond

6,20
11,30

Rundvleessalade, aardappelsalade, rauwkostsalade, stokbrood,
kruidenboter, zigeunersaus, grillsaus, knoflooksaus en roerbakgroenten
All-inclusive + meloen met rauwe ham, tomaat-komkommersalade,
fruitsalade en groene salade
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GEVARIEERDE EN GEZONDE MAALTIJDEN
VOOR EEN VASTE PRIJS
Vertrouwde maaltijden
met een nieuwe touch
In onze slagerij maken wij eigenlijk al heel wat jaren
kant-en-klare maaltijden. Toen Merie Taam
hiermee begon startte zij met bami, nasi en macaroni.
Later is dit assortiment uitgebreid
maar de basis is altijd hetzelfde gebleven; vlees uit
eigen slagerij en groente van de groenteman.
Wij zijn, in samenhang met de verbouwing, op zoek
gegaan naar extra variatie voor onze gerechten. Deze
hebben wij gevonden in de vorm van Meat & Meals.

Stempelkaart
Met de Meat & Meals stempelkaart spaart u voor een
gratis maaltijd. Bij aankoop van iedere maaltijd
ontvangt u één stempel. Een volle stempelkaart is een
gratis maaltijd waard.

Meat & Meals
In de keuken van onze slagerij bereiden wij elke dag
verse maaltijden. Lekker, makkelijk, gezond
en betaalbaar. In de aparte maaltijden toonbank vindt
u een uitgebreid assortiment aan maaltijden. Door
verschillende componenten te combineren, stelt u uw
eigen maaltijd samen.

Menukaart
Om de twee maanden staat er een nieuw menu op de
kaart met seizoensgebonden producten.
Meat & Meals maaltijden bieden voor ieder wat wils!
U kiest in drie eenvoudige stappen een portiegrootte,
een thema (Hollands, Italiaans of Oosters) en kiest
daarbij uit de bijbehorende gerechten.
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HAPJES: WARM EN KOUD TE SERVEREN

Iets te vieren? Wij verzorgen graag de hapjes. U heeft de keuze tussen warm en koud te serveren hapjes
of een combinatie hiervan. Deze hapjes worden afgeleverd op een schaal. De warme hapjes
hoeven alleen nog opgewarmd te worden. Hieronder een greep uit ons assortiment

WARME BORRELHAPJES *
Kip-baconhapje
Ham-kaas in bladerdeeg
Kip borrelhapje
Snack gehaktballetjes
Kalfs saucijzenbroodje
Kalfs saucijzenbroodje half
Saucijzenbroodje
Half saucijzenbroodje

0,50
0,50
0,50
0,50
2,25
1,29
2,00
1,05

*Prijs per stuk

Scharrelkipfilet omwikkeld met bacon
In luchtig bladerdeeg van de banketbakker
Kipgehakt omwikkeld met spek
Gehaktballetjes in diverse soorten saus
Met zacht gekruid kalfsgehakt
Van lichtpittig gekruid half om half gehakt

KOUDE BORRELHAPJES *
Oer-Hollands
Bourgondische luxe

0,50
0,90

Gerookte kip wrap mini
Carpaccio wrap mini
Gevuld ei
Antipasti

0,90
0,90
0,90
7,50

AANBIEDING!

Leverworst, boerenmetworst, gekookte worst, grillworst en ossenworst
Ham-augurk, bacon-ananas, rookvlees-ei, kip-sellerie, cervelaatkaascreme en gevuld ei
Gerookte scharrelkipfilet met sla, paprika, kappertjes en mayonaise
Rosbief met rucola, pijnboompitten, kappertjes en parmazaan
Gevuld ei op klassieke wijze bereid
Gedroogde worst en verduurzaamde vleeswaren voor 4 personen

50 Oer-Hollandse hapjes voor 22,50 & 50 Bourgondische hapjes voor 42,50

BUFFETTEN OP LOCATIE BEZORGD

Diverse buffetten van voor- tot hoofdgerecht. Op locatie gebracht en klaargezet. Heeft u andere ideeën of wensen?
Geen probleem, wij denken graag met u mee. Het is ook mogelijk om servies bij uw buffet te bestellen.
*Prijs per persoon

Voorgerechten*
Carpaccio zacht
Carpaccio superzacht
Vitello tonato
Soepen 1 liter

4,45
7,05
4,50
5,65

Dungesneden kogelbiefstuk met kappertjes, parmezaan, pijnboompitten en pesto
Dungesneden ossenhaas met kappertjes, parmezaan, pijnboompitten en pesto
Zacht gegaarde kalfsrosbief met kappertjes en tonijnsaus
Getrokken van botten, kruiden en groenten

Koude buffetten*
Classic Huzaren buffet

6,00

Huzarensalade, achterham, gerookte kip, rauwe ham, wijncervelaat,
rookvlees en garnituur
Classic huzarensalade, aangevuld met Bourgondische hapjes

Classic Huzaren
+ hapjes buffet

7,50

Carpaccio en
Vitello tonato
Antipasti

8,00
9,00

Carpaccio met rucola, pijnboompitten, parmezaan en pesto én kalfsrosbief
met kappertjes en tonijnsaus
Heerlijke verduurzaamde worsten en vleeswaren, olijven, pestotapenade
en brood

Huzarenschotel voor 6 personen + Bourgondische hapjes 39,95

AANBIEDING!
Warme buffetten*
Oer-Hollands buffet
Casa Italia buffet

18,50
20,50

A la carte buffet

20,50

Erwtensoep, andijvie, hutspot, zuurkool, gehaktballen, suddervlees, rookworst en jus
Lasagna, pasta formaggio, Italiaanse pasta, macaroni, salade caprese, rucolasalade
en ciabatta
Witlof, kalfsreepjes, Indiase rijst, mie, roseval aardappelen en meloen met rauwe ham

7

Bestelling thuisbezorgd?
Allergie of advies?

Bĳ ons is er heel veel mogelĳk!

Keurslagerij Taam
Hoogstraat 3 • 1135 BZ Edam • Tel. 0299-371751
www.taam.keurslager.nl

