
Kerst 2019
Al ons vlees is super vers en kwaliteit dat 
gesneden is door de vakman. Er zijn veel 
specialiteiten en huisgemaakte producten.

Er is een enorme keuze en in de hoeveel-
heden die jij wilt. We geven je gedegen 
advies en denken graag met je mee.

Met biologisch vlees 
wordt het altijd feest!
Op onze website kan je veel informatie 
vinden over dit bijzonder vlees.

Smakelijke
        feestdagen

Openingstijden

Maandag   - 23/12
08.00 - 21.00 uur

Dinsdag  - 24/12
08.00 - 16.00 uur

Woensdag  - 25/12
gesloten

Donderdag  - 26/12
gesloten

Vrijdag  - 27/12
08.00 - 18.00 uur

Zaterdag  - 28/12
08.00 - 16.00 uur

Maandag   - 30/12
10.00 - 18.00 uur

Dinsdag   - 31/12
08.00 - 16.00 uur

Wim Kok
Biologische slagerij
Voorheuvel 33 
3701 JB Zeist

030-6911046    
info@slagerijwimkok.nl
www.slagerijwimkok.nl

Tip!
Kom uw bestelling

‘s morgens vroeg of 

laat in de middag 

ophalen.

      Wij wensen je 
       fijne en 

               smakelijke      
              feestdagen!

Voorkom teleurstellingen: bestel jouw 
kerst- en/of oud en nieuw producten op tijd!

BESTEL NU!
Bij inlevering van een 
bestelling GRATIS JOUW
MESSEN GESLEPEN. 
* geen kartelmessen

BIOLOGISCH



De feestdagen komen er alweer aan!
Iedereen wil dan genieten en écht 
lekker eten. Biologisch vlees voegt 
dan werkelijk iets toe. Het is 
natuurlijk en beter van smaak. 
Langzaam gegroeid met oog voor 
het dier en het milieu.

Rundvlees
Wij bieden geweldige ossenhaas 
biefstuk aan net als de rib eye en 
rosbief. Liever een echt fors stuk vlees? 
Dan côte de boeuf of misschien de 
entrecôte.

Specialiteiten
Super lekker is de Creme doux Noël 
gemaakt van varkensoester met o.a. 
mascarpone.

Varkenshaassleetje 
Per stuk                                         € 7,95

Kalkoen en kip
Kip komt van De Passiehoenderhof in 
Lelystad. Gevulde of gekruide kip in 
braadzak, pestokip, kalkoenbout, 
kalkoenfilet etc.

Hele kalkoen 
Per kilo (3-10 kilo)                         € 16,50

Rollades
Traditioneel of hip maar 
altijd een succes. Wij bieden
o.a. heerlijk gekruide runder-,
varkens-, kip-, lams-, kalfs-
of kalkoenrollade.

Pommedori rollade
100 gram         € 3,20

Kalfsoester 
100 gram € 4,05

Vleessoort Rood Rosé Gaar
Rundvlees 43 ○C 48 ○C    -
Varkensvlees    - 63 ○C 70 ○C
Lamsvlees    - 50 ○C    -
Kip    -    - 72 ○C
Kalfsvlees    - 48 ○C 72 ○C

Voor het bereiden van uw vlees (groot) 
kunt u de volgende kerntemperaturen 
aanhouden:

Lamsvlees
Vers, Hollands biologisch lamsvlees. Lamsschouder, 
lamshaas, lamsrack, lamscotelet, lamszadel etc.

Lamsbout met been  100 gram        € 2,75

Kerstgourmet
Ossenhaas, varkenshaas, kipfilet, mini vinken, burgers, 
worstjes, lamsmedaillon en kipfilet.   
       Per 100 gram       € 3,80
Wild / vis gourmet tegen meerprijs.

Wild
Mits op tijd besteld kunnen 
we (bijna) alles leveren. Nu 
al hertenbiefstuk, hazen-
bout, parelhoenfilet, 
fazantfilet, etc.

Reebout
100 gram         € 3,20

Kalfsvlees
Vers kalfsvlees komt van Ecofield in Wekerom. Natuurlijk 
hebben we kalfsfricandeau en kalfsschnitzels. Maar ook 
kalfsschenkels om zelf 
ossobucco te maken.

Carpaccio 
80 gram € 5,95


