De lekker eten winkel

U weet het, het lekkere genieten
begint bij... Verscentrum Staphorst
Ebb. Wubbenlaan 5
Staphorst

Echte groenteman
Hilko jonkman

Keurslager
bergerslag

uw echte bakker
bergerslag

Heerlijk seizoensgroente
en seizoensfruit!

De decembermaand is in zicht!

Hij komt, hij komt...

Afhaalmenu's
Woensdag 27 november

Grootmoeders ovenschotel
met o.a. appel, kaneel
en gehakt
Donderdag 28 november

Spare ribs met
boeren-aardappelschotel
Vrijdag 29 november

Gegrilde kippenbout met
nasi, gebakken eitje en
satésaus
Zaterdag 30 november

Balletjes zoetzuur of
babi pangang met nasi
of gebakken krieltjes

Boer Bert is maar weer druk met ons!

Bij aankoop van 10kg aardappelen
een zak vers gesneden boerenkool

GRATIS!

Heerlijk opscheppen!

Voordelig & super gezond!

Kaki/Persimon

4 stuks

€1,99

Hoe rijper, hoe zoeter! Naast zijn lekkere zoete
smaak zit de kaki ook vol vitamine C.
Ik zeg: “Uitdelen maar!”

Maroc
Mandarijnen

Kiloprijs

€1,99

Conference peren

Hongaarse zuurkool

Keurslagerkoopje

500 gram rundergehakt
+ 4 hamburgers
Wat een goed duo-koopje!

Keurslager Special

Meattruffel

Samen

€8,45
100 gram

€2,25

2 kilo

500 gram

€1,49

Met o.a. zuurkool, paprika, rozijnen, prei en ui.

De aanbiedingen van de Echte Groenteman zijn geldig van
maandag 25 november t/m zaterdag 30 november 2019

Hilko Jonkman,
de echte groenteman
Telefoon: 0522-464158
Email: info@hilkojonkman.nl

Keurslager Culinair

De lieve goede Sint!

De winkel ligt gevuld met gevulde speculaas,
speculaasstaaf, speculaastaartje, borstplaat,
kruidnootjes, chocoladeletters of een heerlijke
ontbijtkoek met kruidnootjes! Kom langs & sla in!
De aanbiedingen van de Echte Bakker zijn geldig van
woensdag 27 november t/m zaterdag 30 november 2019

€2,99

Even laten liggen op kamertemperatuur, dan
worden ze nog zoeter en zachter van structuur.
Vers gesneden...

Filet american met Parmezaanse kaas! Echt een
toppertje!

Een rundertartaar met truffel, pampakruiden en
sesam. Probeer het eens!

En wat extra vitamientjes is nooit weg!

Een peertje voor de ...

150 gram

Dat is het proberen waard!

Parma filet american €2,75

Per portie

Buikspekstoof, gekruid €5,95
met speculaaskruiden

CADEAUTIP VAN DE SINT!
Lekkere droge worstsoorten
De Sint had een super goed idee,
hij dacht: “Ik neem een droge worst van Bergerslag mee!”
Want vaders, liet hij weten, houden wel van lekker eten.
De huisgemaakte droge worst, in vele soorten en maten,
vult in een cadeaumand de aanwezige kleine gaten.
Want met een lekkere droge worst is het zeker weten,
dat hij de beste Sint niet zal vergeten.
Bij een lekker biertje of een goed glas wijn,
zal zo’n worst niet te versmaden zijn.

Onze winkel ligt gevuld met extra veel keuze in
lekkere, huisgemaakte droge worsten. Ook verpakt
in cadeaupakketjes!

Met spruitjes en aardappelpuree

De aanbiedingen van de Keurslager zijn geldig van
woensdag 27 november t/m zaterdag 30 november 2019

Bergerslag, keurslager
Telefoon: 0522-462328
Email: info@bergerslag.nl

Bergerslag, echte bakker
Telefoon: 0522-462047
Email: info@bergerslag.nl

Maandag 2 december

Rookworst met stamppot
boerenkool
Dinsdag 3 december

Rundergoulash met
doperwtjes en gekookte
aardappeltjes
Afhaalmenu’s kunnen
warm afgehaald worden op
werkdagen tussen
16:30 en 18:00 uur en
op zaterdag tussen
11:30 en 13:00 uur.

€ 5,75 per persoon
Weekstarters
Maandag en dinsdag:
Verse worst fijn/grof
500 gram
€ 4,25
EUROBURGERS
Maandag t/m
donderdag:
Gyrosburger of
Goudburger
€ 1,00
Per stuk
Woensdag gehaktdag
Rundergehakt
500 gram
€ 4,95
Half om half gehakt
500 gram
€ 4,25
met gratis gehaktkruiden

