
Kerst 2020
Een bijzondere kerst dit jaar. Een jaar waarin 'met afstand samen' een grote rol

speelt. Met een klein gezelschap en wellicht al beeld-bellend vieren we de kerst. 

Op tafel bijzondere gerechten, met zorg en smaak uitgezocht. Ons team staat weer

voor u klaar, met inspiratie en/of bereidingsadvies. Uiteraard willen we dit ook zo

veilig mogelijk doen en vragen wij uw bestelling zo compleet mogelijk online te

plaatsen. U kunt dan een dag selecteren en kiezen tussen het pick-up point, de

winkel of bezorgen. Samen maken we er een mooie kerst van!

Jasper Hanjoel

 

We hebben een compleet menu voor u samengesteld, met daarin verschillende keuzes qua

voor-, hoofd- en nagerecht. Alle gerechten zijn compleet, u hoeft deze alleen - waar nodig -

op te warmen. U kunt kiezen voor een compleet menu, of alleen één van de gangen.

Voorgerecht

Vitello tonato met kappertjes / Mooi dun gesneden carpaccio van WaterlandRundvlees /

Pasteitje rijk gevuld met kalfsragout / Pasteitje rijk gevuld met kipragout

Hoofdgerecht

Pork Roast varkensprocureur met appeljus / Wildstoverij van Nederlands hert en 

wildzwijn / De klassieker Boeuf Bourgignon met WaterlandRundvlees

Bijgerechten

Roast patatos met ganzenvet en rozemarijn / Aardappelgratin / Puree van knolselderij

Rode kool met een appeltje / Spruitjes met pancetta / Gestoofde peertjes

Nagerecht

Homemade tiramisu / Onvergetelijke slagroomtruffels
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Het kerstdiner



Deluxe

Kogelbiefstuk, varkensoester, kalfsoester, kip

met bacon, kalkoenreepjes en hamburger

Ruim 300 gram.

Royaal

                       Runderbiefstuk, kipfilet, reepjes

                    shoarma, slavinkje en hamburger.

Ruim 250 gram.

Junior

Speciaal voor de kinderen:

kipfilet, slavink, hamburger en gehaktlolly.

Ruim 200 gram.

Uiteraard is het mogelijk om de gourmet aan

te vullen zodat uw kerstdiner direct compleet

is. Hiervoor hebben we 'Gourmet aanvullend'

en dit bestaat uit:

twee huisgemaakte salades

twee knapperige rauwkostsalades

 groenten om te bakken

drie sauzen

stokbrood en kruidenboter

U kunt 'Gourmet aanvullend' bestellen vanaf

twee personen. In verband met de versheid

leveren we dit product vanaf donderdag 24

december. Ook is het mogelijk om dit gerecht

- op afspraak - af te halen op 1e en 2e

kerstdag tussen 13.00 en 14.00 uur. 

Bourgondische tapas mix & match

Gourmetten

Nieuw dit jaar zijn onze tapas. Lekker voor bij

de borrel of voor het diner. Combineer zelf

naar hartelust de luxe koude en warme

gerechten. Heerlijke Italiaanse Parmaham,

salami, droge worst, gecombineerd met

bijvoorbeeld olijven en een lekker stukje kaas.

Natuurlijk ontbreekt de toast en breekbrood

niet. De bakjes gaan uit van 3 tot 4 personen.

Kijk op natuurvlees.nl/kerst voor de variaties. 

Wij wensen u namens het hele team Prettige Feestdagen!

Vanaf donderdag 24 december zijn de

tapasgerechten leverbaar. Ook is het

mogelijk om de tapasgerechten - op

afspraak - af te halen op 1e en 2e kerstdag

tussen 13.00 en 14.00 uur.



Een braadstuk in de oven, met liefde bereid. Alleen de voorbereiding is vaak al

genieten. Wij hebben uiteraard weer een aantal specials, waaronder heerlijke

rollades, hammetjes, wild en kalkoen. 

Vleesspecialiteiten

Wild
We halen ons wild zoveel mogelijk uit

Nederland, bij kenners en specialisten op het

gebied van wild. Ze leveren absolute

topkwaliteit, waar ook de horeca gebruik van

maakt. We leveren bijvoorbeeld: hert,

wildzwijn, haas, parelhoen en eend. 

Kalkoen
Een prachtig gerecht voor kerst is kalkoen.

Het vlees is zowel warm als koud heerlijk. We

bieden zowel biologische als scharrelkalkoen.

Vanaf maandag 21 december vers leverbaar.  

Bestel op tijd! Op = op.  

Braadstukken
Boterzacht is onze kalfsrollade van

WaterlandKalfsvlees. En ook de lenderollade

behoort tot één van onze toppers, maar denk

ook eens aan een runderrollade,

schouderfiletrollade of varkensfiletrollade.

We houden ongeveer 150 tot 200 gram aan

per persoon. De gewichten kunt u bij uw

bestelling selecteren.

Bereidingstip van de slager

Zorg ervoor dat het vlees op

kamertemperatuur is voor u het gaat

bereiden en werk met een

kerntemperatuurmeter. Dat voorkomt te kort

of juist te lang garen. Op de

natuurvlees.nl/kerntemperaturen vindt u de

juist temperatuur en aanvullende tips. 



Wij willen u vragen om uw bestelling zo

volledig mogelijk online te plaatsen op

natuurvlees.nl. U kunt daarbij aangeven of u

uw bestelling wilt ophalen in de winkel, bij het

pick-up point of dat we deze bij u bezorgen.

Bij uw bestelling kunt u ook eventuele extra

wensen of bijzonderheden aangeven.

Er zijn twee afhaalpunten: in de winkel en het

pick-up point. Om de wachtrijen te beperken

willen we vragen om uw bestelling zo

compleet mogelijk te doen. Ook verruimen

we onze afhaaltijden. Nadat u uw bestelling

heeft geplaatst ontvangt u een bevestiging.

Uiterlijk 24 uur van tevoren ontvangt u een

tijdsindicatie waarop u uw bestelling kunt

afhalen of wanneer u de chauffeur kunt

verwachten. 

Heeft u hulp nodig met het plaatsen van uw

bestelling? Neem dan contact met ons op.

Bel 0299 403468 of mail naar

bestellingen@natuurvlees.nl.

Uren staat het pannetje te pruttelen op het

fornuis. Het vlees valt uiteindelijk mooi uit

elkaar en de kruiden hebben hun werk

gedaan. Stoofvlees is er in vele varianten,

ook in wild zoals hertenstoofvlees en

wildzwijnstoofvlees. Ook met het vlees uit

Waterland tover je een lekkere stoofpot op

tafel, met riblappen van WaterlandRundvlees

en varkenslapjes van WaterlandVarkensvlees

bijvoorbeeld. 

Stoofvlees
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Bestel onlineBeenhammetje
Met een mooie basis kun je alle kanten op.

Zin in een Engels hammetje? Dan smeert u

deze op het laatste moment nog in met

bruine suiker en mosterd. Altijd lekker met

ovengebakken aardappeltjes en een salade

of een ratatouille van groenten.

Kip uit de oven
Met citroen, tijm en knoflookboter is kip uit

de oven echt zalig. We hebben biologische

kippen van circa 1,3 kg, de Polderhoen. De

scharrelkippen zijn iets zwaarder, circa    

 1,5 kg (Gildehoen). 


