Kalkoen

De gebraden kalkoen wordt gezien als een typische
Kerstspecialiteit. De kalkoenen zijn verkrijgbaar vanaf 2,5 kg
(geschikt voor 5 personen). Wij helpen u graag bij het kiezen
van het juiste gewicht

Gourmet & fondue
Gourmet/steengrill/fondue compleet

Gourmet/steengrill

Gourmet/steengrill de luxe

Kerst 2018
inspiratie, tips & bereidingsadvies

Luxe gegarneerde salades

Fondue

Fondue de luxe

Hertenbiefstuk

Hertenbiefstuk is een smaakvol stukje wild wat in ieder gewenst gewicht
verkrijgbaar is, ons advies is om 150 gram per persoon te rekenen

BeenhammetJE

Speciale wensen?

Smaakvol gepekeld en zacht gerookt op
beukenhout
Openingstijden

Wij

willen u bedanken voor het
vertrouwen en uw aankopen.
Wij wensen u smakelijke Kerstdagen
toe & een gezond 2019!

Eendenborst

De eendenborst heeft een heerlijke wildsmaak.
Een borst weegt ongeveer 200 gram.

Bestelinformatie

vrijdag 28 december

Gildeslager Mulder
Markt 28a, wijk bij duurstede

* Deze artikelen zijn ook bij ons verkrijgbaar

Ontwerp: Eline van Bemmel

Deze kerst kunt u ook weer op ons rekenen!

Wij helpen u graag bij het samenstellen van uw kerstdiner.
Of het nu gaat om een voorgerechtje met een van onze huisgemaakte patés of vleeswaren,
een mooie rollade met smakelijke bijgerechten of een lekker hapje bij de borrel.
Gildeslager Mulder staat ook deze Kerst weer voor u klaar!

Romeinse runderrollade

Runderrollade gevuld met parmaham, mozzarella, zongedroogde tomaatjes en
rucola met een marinade van Italiaanse kruiden en knoflook, om rosé te braden

Traditionele varkensrollade
Filetrollade

Sappig, mager stuk van de varkensrib, authentiek gekruid met zout, peper, koriander,
nootmuskaat en foelie

Kerstbuffet

Geen zin om lang in de keuken te staan? Het kerstbuffet biedt uitkomst! Alle
gerechten worden gevacuümeerd aangeleverd. Deze kunt u opwarmen in de
aangeleverde ovenbakjes (1 uur op 100 °C)

Procureurrollade

Gemarmerd stuk vlees van de hals van het varken

Kalfsoester

Kalfsoester is een heel mals stukje vlees van de achtervoet en hoeft maar
heel kort gebakken te worden. Lekker met gorgonzola of vadouvan-saus

w!

Nieu

Lamsbout

Naturel of gekruid met een marinade met tijm en rozemarijn, basilicum,
majoraan en venkel

Mediterrane rosbief

Rosbief gemarineerd met een marinade van knoflook en olijventomaten tapenade, geserveerd in een ovenbakje met trostomaatjes en
parmaham

Grand-Marniersaus
•
•
•

Voeg 400 ml kalfsfond* toe aan het
braadvocht en breng dit aan de kook
Voeg 2 el Grand Marnier toe, 200 ml
sinaasappelsap, 200 ml kookroom en
eventueel wat sinaasappelrasp toe
Breng dit aan de kook en laat het 5
minuten inkoken

Tip: voeg eventueel wat honing/peper naar
smaak toe

Traditionele runderrollade

Deze rollade is verkrijgbaar in twee soorten; geschikt om rosé te laten
of geschikt om gaar te stoven. De rollade wordt authentiek gekruid met zout,
peper, koriander, nootmuskaat en foelie

Gevulde varkenshaas
op Franse wijze

Varkenshaas gevuld met mengsel van kruidenboter en petrella, omwikkeld met
gerookte ontbijtspek, gemarineerd met mosterdmarinade

* Deze artikelen zijn ook bij ons verkrijgbaar

Kemper Landhoen

Deze biologische kip van de Familie Kemper is een
ouderwets smaakvolle kwaliteitskip. Deze weegt
ongeveer 1,5 kilo

