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Uw kerstmenu, onze specialiteit
Bestel uw gerechten kant-en-klaar of alle ingrediënten voor uw eigen menu!

Jaarlijks met kerst bieden wij een selectie aan, van het mooiste wild, vlees en vis, zodat u 
een heerlijk kerstmaal kunt bereiden. Ook dit jaar doen wij dat, maar het kan zelfs nog 
gemakkelijker! Wij kunnen namelijk ook voor u koken!
Wellicht heeft u al kennis gemaakt met onze dagelijkse ‘food-to-go’ en van hieruit willen 
wij gerechten aanbieden voor de kerstdagen. Onze chefkok Sander (leermeester chef) 
heeft een prachtig menu gemaakt, waaruit u zelf een persoonlijke samenstelling kunt ma-
ken. Alle ingrediënten zijn -net als bij onze ‘food-to-go’- biologisch of van scharrelvlees 
met het hoogste dierenwelzijns certificaat en daarnaast koken wij E-nummervrij! Zo bent 
u verzekerd van topkwaliteit en ook nog eens (h)eerlijk bereid! 
De producten worden geleverd in gesealde bakjes, u kunt deze verwarmen in heet wa-
ter, in de oven of in de magnetron. Bij uw bestelling voegen wij de opwarm-methode toe. 
Onze chef is 22 en 23 december in de winkel aanwezig voor advies.
Tevens geven wij u graag wijnadvies bij uw gerecht en om alles in stijl af te sluiten, 
bieden wij een breed assortiment buitenlandse kazen. Alles onder één dak; het gemak 
dient de mens. Geen wachtrijen, lijstjes, stress in de keuken en stapels afwas. Enkel het 
opwarmen van kant en klare gerechten.  
Graag vernemen wij uw bestelling vóór 20 december, per email, telefonisch of in de 
winkel (info@pasteuning.nl / 020-6622455).

Soepen:      
Venkel-dille soep met gerookte forel    €   6,50 per 500ml 
Heldere Wildbouillon     €   6,50 per 500ml 
Romige Bospaddenstoelensoep met truffel   €   7,50 per 500ml 
Bisque d’Homard (kreeftensoep)    €   9,00 per 500ml

Voorgerechten:      
Carpaccio met Truffelcrème (Hollands ossenhaas)   €   7,95 per portie
Carpaccio van rode biet met babyleaf sla, peer & geitenkaas  €   5,95 per stuk
Gerookte Eendenborst met Sinaasappel   €   8,50 per portie
Vitello Tonnato (Beemster kalf)     €   8,50 per portie
Halve Kreeft met babyleaf sla, vanille olie & limoen mayonaise   € 19,50 per portie

Hoofdgerechten (kies uw saus hiernaast):
Heilbot       €   4,95 per 100 gram
Kabeljauw rugfilet met vel     €   5,95 per 100 gram
Huisgerookte Zalmfilet (ongeveer 150 gram)   €   4,75 per 100 gram
Hertentournedos (ong. 150 gram)     €   5,50 per 100 gram
Tournedos (ong. 150 gram)     €   7,95 per 100 gram
Wildragout van verschillende soorten wild    €   2,95 per 100 gram
Hazenpeper       €   3,45 per 100 gram
Kipfilet gevuld met truffel     €   3,95 per 100 gram
Gevulde Biologische Kalkoen     € 34,00 per kilo
Gevuld met Beemster kalfsvlees, bospaddenstoelen, walnoten, cranberry en champagne. 
De kalkoen is volledig ontbeend en kan geheel gegeten worden! Vanaf 3 kilo tot 12 kilo. 

Groenten:
Rode Kool met Appeltjes     €   1,25 per 100 gram
Spruitjes       €   1,00 per 100 gram
Knolselderij met Shii-take     €   1,75 per 100 gram
Witlof Ham-Kaasrolletjes     €   1,75 per 100 gram
Groene Asperges       €   2,25 per 100 gram
Gekarameliseerde Bospeen     €   1,50 per 100 gram
Haricots Verts gerold in Pastrami    €   2,75 per 100 gram
Stoofpeertjes      €   1,75 per stuk 

Bijgerechten:       
Aardappel Mousseline         €   1,50 per 100 gram 
Aardappel Gratin         €   1,75 per 100 gram
Aardappel krieltjes     €   1,25 per 100 gram
Pastinaak puree      €   1,50 per 100 gram

Desserts:
Omelette Siberienne met rode vruchtensaus   €   5,50 per portie (bevroren)
Pudding van bitterkoekjes met vanillesaus      €   4,95 per stuk 
Mousse au Chocolat         €   4,50 per stuk   
Speculaas Bavarois met five spices      €   4,95 per stuk
Champagne Sabayon met vers fruit    €   5,95 per stuk
Kaasplankje, diverse soorten kaas met kletzenbrood  €   7,50 per portie

Sauzen:  
Vissauzen, keuze uit:
- Citroen-Peterselie
- Beurre Blanc-Steranijs
- Limburgse mosterd 
€ 1,95 per 100 gram 

Vleessauzen, keuze uit:
- Rode wijnsaus
- Peper roomsaus
- Paddenstoelensaus 
€ 1,95 per 100 gram



Fijne vleeswaren
Bijzondere, niet allerdaags charcuterie voor de kerstbrunch of borrel

Aan het eind van het jaar maakt onze slager exclusieve vleeswaren van topkwaliteit. Alle vleeswaren zijn gemaakt van biologisch of 
scharrelvlees, zonder kunstmatige toevoegingen en E-nummers. Deze vleeswaren zijn uitsluitend in de laatste week voor kerst beschik-
baar en op = op. U kunt wel uw reservering opgeven, zodat wij kunnen garanderen dat u deze vleeswaren met Kerst in huis heeft.
  
Uit ons reguliere assortiment:
Mortadella     € 3,25 per 100 gram
Parmaham San Daniele   € 5,75 per 100 gram
Pata Negra 2 jaar gerijpt   € 8,95 per 100 gram
Huisgebraden Rosbief   € 3,50 per 100 gram
Runderrollade    € 3,95 per 100 gram
Bresaola     € 5,95 per 100 gram
Truffelsalami    € 5,50 per 100 gram

Paté:
Wildzwijn paté     € 2,95 per 100 gram
Ree paté     € 2,95 per 100 gram
Pave Royal, eendenmousse met foie gras € 3,25 per 100 gram

Onze selectie vis, wild en vlees 
Gegarandeerd de hoogste kwaliteit!

In samenwerking met de beste leveranciers bieden wij u alle ingrediënten om uw 
kerstmenu tot een succes te laten komen! Geen ellenlange wachtrijen overal, wij zor-
gen ervoor dat uw bestelling voor u klaarstaat en wellicht nog handiger: bezorgen 
doen wij ook! 

Hoe gaat het in zijn werk?
Hieronder en op de achterzijde van deze folder vindt u een bestelformulier met alle 
mogelijkheden en prijzen. Mocht u iets willen dat niet op de lijst staat, vraag het 
ons gerust en wij zorgen alsnog ervoor! De bestellijst is ook op onze site (www.
pasteuning.nl) te vinden. De bestelling wordt vers voor u gemaakt op de dag dat u 
het wilt komen halen of bezorgd wilt hebben. Het bezorgen gebeurt met gekoeld 
transport. U kunt aangeven wanneer u uw bestelling het liefst ontvangt, hiervoor 
gelden dezelfde condities als voor wijn; combineren kan natuurlijk ook! Het kan voorkomen dat er producten niet meer bestelbaar zijn 
in de allerlaatste dagen voor de kerst, maar dit neemt echter niet weg dat wij alsnog ons uiterste best zullen doen u niet teleur te stellen! 
U kunt uw bestelling, het liefst vóór 20 december, opgeven per email, telefoon of door deze af te geven in de winkel. 

Wat kan ik nog meer bestellen?
Naast verse vis, vlees en wild kunt u bij ons ook alle groenten bestellen. Wij werken samen met de Gebroeders Schönhage, zij zijn dé 
groentespecialist en leveren alle top-groentewinkels in groot-Amsterdam. Wij werken met de groenten volgens dagprijzen en hanteren 
een marktconforme opslag. Ter inspiratie en voor uw gemak staat de groentebestellijst op onze site. Daarnaast hebben we Zeelands 
brood zonder broodverbeteraar in ons assortiment en natuurlijk de heerlijke, écht Franse croissants, pistoletjes en stokbroden. Alles om 
zelf af te bakken, want niets is lekkerder dan vers en warm brood op tafel! 

Artikel: Gewicht*: Prijs: Aantal: Opmerking:
Wilde Alaska Zalm gesneden zonder vel# 150 gram € 19,50 per stuk

Wilde Alaska Zalm gesneden zonder vel# 500 gram € 64,00 per stuk

Wilde Alaska Zalm gesneden met vel @ 900-1000 gram € 89,00 per stuk

Schotse Zalm, gesneden zonder vel, bio 150 gram € 13,25 per stuk

Schotse Zalm, hele zijde gesneden, bio 1,3 kilo € 59,00 per kilo

Gerookte Paling 100 gram € 9,95 per 100 gram

#  Chinook
@ Sockeye

Gerookte zalm van Frank’s Smokehouse



Wild van Nice to Meat

Wild Konijn heel 800 gram € 13,90 per stuk

Tam Konijn heel 1,2 kilo € 17,95 per stuk

Tamme Konijnenbout 250 gram € 14,50 per kilo

Volle Haas 2,5 kilo € 33,50 per stuk

Hazenrugfilet 140 gram € 6,95 per 100 gram

Hertenrugfilet 150 gram € 9,95 per 100 gram

Hertenbiefstuk 180 gram € 4,75 per 100 gram

Reerugfilet 150 gram € 14,50 per 100 gram

Wildzwijn Tournedos 180 gram € 2,90 per 100 gram

Gevogelte van Nice to Meat

Poulet Fermier graangevoerd 900 gram € 11,50 per kilo

Kalkoen vanaf 2 kilo € 14,95 per kilo

Fazantenbout 300 gram € 4,50 per stuk

Tamme Patrijs roodpoot 400 gram € 8,95 per stuk

Wilde Duiffilet per 2 verpakt 120 gram € 6,95 per stuk

Parelhoen per stuk 1,2 kilo € 14,95 per kilo

Parelhoenboutjes 250 gram € 1,80 per 100 gram

Parelhoenfilet (met vel & stick) 180 gram € 2,85 per 100 gram

Boerderij Kwartels 230 gram € 4,75 per stuk

Wilde Eend uit de jacht 900 gram € 13,50 per stuk

Canette de Canard filet 180 gram € 3,45 per 100 gram

Vlees o.a. van onze ‘eigen’ biologisch gevoerde koeien uit Twente. Ossenhaas en Tournedos uitsluitend middenstukken (geen punten)!

Entrecôte (Hollands) 200 gram € 5,50 per 100 gram

Ossenhaas (Hollands) naar wens € 6,50 per 100 gram

Tournedos (Hollands) 150 gram € 6,50 per 100 gram

Entrecôte Rubia Gallega (Spaans) 250 gram € 5,95 per 100 gram

Black Angus Picanha 150 gram € 5,50 per 100 gram

Black Angus Tomahawk Steak dry aged naar wens € 5,75 per 100 gram

Wagyu Ribeye (Japans) grade 5 no.6 naar wens € 25,00 per 100 gram

Beemster Kalfsentrecôte 200 gram € 5,75 per 100 gram

Beemster Ribeye 250 gram € 5,75 per 100 gram

Beemster Kalfsoester 150 gram € 5,75 per 100 gram

Lamsracks (Hollands) ongeveer 9 ribbetjes 450 gram € 4,50 per 100 gram

Lamshaasjes (Hollands) 100 gram € 4,70 per 100 gram

Gewicht is ter indicatie en kan, zeker bij onbewerkte producten, afwijken. Prijzen onder voorbehoud.

Naam:_________________________ Telefoon:_________________________________

Adres:_________________________ Datum van afhalen/bezorgen:________________

Graved Lachs 100 gram € 5,80 per 100 gram

Kaviar Siberisch Baer II 10 gram € 18,00 per 10 gram

Hollandse Garnalen 100 gram € 4,95 per 100 gram

Oesters Fines Claires per 12 stuks € 1,95 per stuk

Oesters Zeeuwse Platte 4x0 per 12 stuks € 2,45 per stuk

Coquilles Canadees schoon per stuk € 2,50 per stuk

Tonijn Yellowfin 80 of 150 gram # € 7,50 per 100 gram

Kabeljauw Rugfilet met vel 80 of 150 gram # € 4,75 per 100 gram

Tarbotfilet zonder vel 80 of 150 gram # € 12,50 per 100 gram

Zeebaarsfilet zonder graat 80-100 gram € 4,25 per 100 gram

Tongfilet zonder vel 80 gram € 10,95 per 100 gram

Verse Canadese Kreeft heel 500-600 gram € 4,50 per 100 gram

Verse Vis van Jan van As

# Doorhalen wat niet van toepassing is.
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