
fondue/gourmet/steengrill
assortiment of luxe assortiment

entrecote 

hamburgers

kalfsbiefstuk

kipfilet, kipsaté, kipshoarma

kogelbiefstuk

lamshaas, lamsrack

ossenhaas, ribeye

slavink, varkenshaas

worstjes

V

voor bij de borrel

borrelboutjes

quiches: gorgonzola, spinazie, noten, loraine & brie

mini kalfs-saucijzenbroodjes

olijven

Brandt & Levie worstjes

wraps

carpaccio

V

desserts 

chocolademousse en tiramisu

truffels en witte truffels

V

20 soorten biologische wijnen
van Neleman

Voor elk gerecht hebben wij een suggestie voor 

de perfecte wijn-spijscombinatie. 

V

v r agen & bestellingen ?

Wij adviseren u graag persoonlijk 

in onze winkel aan de 

Hogeweg 60  te Amsterdam

(020) 665 39 54

V

openingstijden 

maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 18:00 uur

zaterdag van 7:00 uur tot 17:00 uur

woensdag 21 december van 6:00 tot 20:00 uur

donderdag 22 december van 6:00 tot 20:00 uur

vrijdag 23 december van 6:00 tot 20:00 uur

zaterdag 24 december van 6:00 tot 17:00 uur

V

menusuggesties
december 

2022

V

Cees
SLAGERIJ

de Bouter

V

Wij verkopen uitsluitend 

scharrelvlees
& biologische 

producten

voorgerechten

carpaccio 

vitello tonato

wildpaté

kalfs-pistachepaté

bospaddenstoelenpaté

cranberrypaté

kalfs- en kipragout

confit de canard (ook als hoofdgerecht) 

V

18 verschillende soepen (ook vegetarisch)

onder andere

runder- & kippenbouillon

ossenstaartsoep

bospaddenstoelensoep (vega)

pompoensoep (vega)

V

bijgerechten

aardappelgratin (per vier stuks)

roseval aardappelen (per 300 gram)

gegrilde groenten met asperges (per 300 gram)

cranberry compote

V

hoofdgerechten

rund

 onder andere: T-bone, côte de boeuf,

bavette/f lank steak, longhaas, 

ossenhaas, lenderollade, Italiaanse rollade

kalf

oesters, rib-eye, schenkel (ossobuco)

lam

lamskroon, provençaalse lamsbout

varken

haas, filetrollade of ribstuk, 

Italiaanse rollades, porchetta

speci ale a andacht voor
onze bekroonde ker stk alkoen, 

met een vulling naar authentiek Engels recept

(inclusief bereidingswijze)

kalkoenfilet

kalkoenrollade

V

voor de basis van uw sauzen
hebben wij heerlijke fonds

rund, kalfs, wild, gevogelte

V

wildspeci aliteiten

wildzwijn 

biefstuk, rack, bout, poulet 

ree 

biefstuk, rug, rugfilet, poulet 

hert 

biefstuk, bout, filet, poulet

haas 

bout, poulet, rug, rugfilet

kalkoenrollade

parelhoen

konijn (tam of wild)

tamme eend (borst en bout)

wilde eend (ook filet)

gans

V

k ant en kla ar

portobello biefstuk

of portobello vega

wildschotel

hazenpeper

boeuf Bourguignon

V


