
Neemmijmee

Harmsen, vlees & maaltijden

We maken er samen smaakvolle feestdagen van!

Harmsen, vlees & maaltijden
Dorpsstraat 6, Diepenveen
Tel.0570-591275
info@harmsen.keurslager.nl
www.harmsen.keurslager.nl

Sfeer proeven bij de keurslager
ROLLADES

Half om half rollade,  
mager rund met varkenshaas

100 gram 

2.35
***Kalfsrollade,  

geknoopt van de entrecote

100 gram 

4.60
***Procureurrollade,  

varkensvlees licht doorregen

 100 gram 

1.39
***

Lenderollade,  
om rosé te braden

100 gram 

2.85
***

Sukaderollade,  
licht doorregen runderrollade

100 gram 

2.49
***

Varkensfiletrollade, 
mager, mals en lekker gekruid

100 gram 

1.85
***Kiprollade,  

mager en lekker gekruide filet
100 gram 

1.95
***

Varkenslende  
om uw eigen hoofdgerecht te maken

100 gram 
1.90

Donderdag 23 december 8:30 – 16:00 uur
Vrijdag 24 december  8:00 – 16:00 uur
Zaterdag 25 december  GESLOTEN
Vrijdag  31 december  8:30 – 15:00 uur
Zaterdag 1 Januari  GESLOTEN

fijne feestdagen

BESTELLEN EN OPENINGSTIJDEN
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Bestellingen kunnen wij aannemen vanaf woensdag 1 december 
t/m dinsdag 21 december Deze bestellingen kunnen afgehaald worden  

op vrijdag 24 december  in het door u aangegeven tijdvak. 
Wacht aub niet te lang met het doorgeven van uw bestelling,  

wij kunnen aannemen tot al onze tijdvakken vol zitten.

Een variatie van onze heerlijke grillhapjes
Geschikt voor circa 6-8 personen.
De schaal kan in de magnetron.

Met GRATIS bakje knoflook- en piri piri 
saus.

Assortiment:
Gehaktballetjes, bami balletje, kipspiesje, 

grillworst, kipkluifje en cecvapcici

Per schaal  

19.95

Een doos vol met 12 verschillende bakjes 
met lekkere hapjes

Droge worst, kip-kerriesalade, filet 
Americain, olijven, serranoham, peppasweet, 
kaas, grillworst, kipspiesje, gehaktballetje en 

saltufo en marcaboules
Compleet met afbakstokbrood.
Geschikt voor ca. 8 personen

per doos  

39.50

SNACKSCHOTEL SMULDOOS 

Moeite met het  
braden van een  

rollade? 
Een kernthermometer  
kan uitkomst bieden

per stuk

3.95

Indien u wenst braden 
wij uw rollade, geef dit 
dan uiterlijk vrijdag 17 
december aan ons door.



Smakelijk
Gezelligheid, een goede sfeer en lekker eten. Dat is waar 
wij graag aan willen bijdragen met onze specialiteiten. 
Bekijk in deze folder een mooie selectie van onze feestelijke 
producten. We maken er samen een feestje van!

HUISGEMAAKTE SALADES
(op schaal gemaakt)

Salade populair
Rundvleessalade met ham/ aspergerolletjes,  

½ eitjes, gebraden gehakt, cervelaat  
en kipfilet

per persoon  

6.95
***

Salade Hors-d'oeuvre
Rundvleessalade met gevulde eitjes,  

beenham, rollade, rosbief, gevulde tomaatjes, 
rauwe ham, paté en runderrookvlees

per persoon 

8.25
***

Zalmsalade
Fijne zalmsalade met garnalen, krabsticks, 

gerookte zalm, paling en zalmspiesje

per persoon 

8.25

BRAADSLEETJES
Kant en klare schaaltjes met diverse 

soorten vlees, alleen nog even 
afbakken in de oven.

Circa 400 gram, geschikt voor  
2 personen.

Varkenshaas in 
champignonroomsaus

100 gram 

2.10
***

Kippendij met spek,  
groente en saus

100 gram

2.00
***

Biefstuk met rode wijnsaus, 
champignon, ui

100 gram

2.75
***

Lamsrack met knoflook,  
tijm, rozemarijn

100 gram

3.60

SALADES IN BOWL
(eenvoudig opgemaakt in bowl)

Bowl met rundvleessalade
per persoon

3.95
***

Bowl met kartoffelsalade
per persoon

3.75
***

Bowl met zalmsalade
per persoon

5.75

GROOTS GENIETEN
Huisgemaakte kerstham
Gezouten en gerookt, alleen nog even  

afgrillen in de oven

***Cote de boeuf
Ribeye met been,

minimaal 1200 gram

***Lamsbout
Lekker met knoflook en rozemarijn

met of zonder botje

***Ossenhaas 
de meest zachte biefstuk

***
Carpaccio van de  

ossenhaas
Portie 80 gram

5.50
***Carpaccio van de zachte 

delen van het rund
portie 80 gram

2.95
***

Entrecote
Mals en een klein vetrandje

***
Lamsrack

Gekruid of naturel

***
Bistrohaasje

Gevuld varkenshaasje met brie,
mager spek en knoflook.

***
Kalkoen  

(minimaal 3 kilo)

*** Kerstkalkoen naturel
100 gram

1.20
of 

Ovenklaar in braadzak 
Gevuld gehakt, champignons, spek en ui

100 gram

1.50

tafelen
Cadeaukaart

Bekijk meer recepten op keurslager.nl fijne feestdagen

Cadeautip!

Varkensfilet met 
verse Italiaanse 
kruiden

45 min. 4 pers. Hoofdgerecht

BENODIGDHEDEN
w  1 kg varkensfilet met vetrand, op 

kamertemperatuur

w 7 g salie, blaadjes fijngesneden

w 15 g citroentijm

w 7 g rozemarijn, takjes fijngehakt

w 2 tenen knoflook, gepeld en geplet

w rasp en sap van een halve citroen

w 4 el olijfolie

w 125 g roomboter

w Peper en zout

Bereiding
1.  Verwarm de oven op 170 graden en wrijf het 

vlees in met peper, zout en citroenrasp.  
Smelt 25 g roomboter met 2 el olijfolie in  
een braadpan en bak de rollade in ongeveer  
5 minuten rondom bruin.

2.  Haal het vlees uit de pan en leg het in een 
ovenschaal. Snijd de resterende roomboter in 
plakjes en verdeel dit samen met de resterende 
olijfolie, citroensap, fijngesneden salie, 
rozemarijn, geplette knoflook en takjes tijm 
rondom het vlees.

3.  Plaats het gerecht 35 minuten in de oven of tot 
een kerntemperatuur van 58 graden. Bedruip 
het vlees iedere 15 minuten met het braadvocht.

4.  Laat het vlees rusten en snijd het daarna in 
plakken. Serveer deze varkensfilet met een 
paddenstoelenroomsaus van de Keurslager of 
met het eigen braadvocht.

Maak het compleet 

met een aardappel- of 

groentegerecht van  

de Keurslager.

TIP!

Uiterlijk woensdag 15 december doorgeven

GOURMETFEEST

Kogelbiefstuk 

per bakje 

6.25

Varkenshaas  

per bakje 

4.50

Mini slavink 

8 stuks 

3.95

Kipfiletreepjes 

per bakje 

3.50

Kalfsmedaillon  

per bakje 

7.00

Shoarma 

per bakje 

2.25

Kippendijspiesje 

6 stuks 

5.00

Varkenshaassaté 

6 stuks 

4.95

Mini hamburgers 

8 stuks 

3.50

Biefstukreepjes 

per bakje 

4.75

Lamsfilet  

per bakje 

7.50

Kipfiletreepjes 

per bakje 

3.50

Mini grillworstjes 

8 stuks 

3.95

Eendenborstfilet 

per bakje 

5.25

Maak van uw gourmet een feest en stel zelf uw assortiment samen,   
wij rekenen 1 ½ a 2 bakjes gemiddeld per persoon.  
Allemaal verrassend lekker gekruid of gemarineerd.  

Bij 4 personen heeft u dus 6 tot 8 bakjes totaal nodig.


