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Welkom bij Keurslagerij Rodenburg 
 
Sinds 1901 is deze slagersfamilie al bezig met goed en beter verzorgde kwaliteit 
van uw vlees en vleeswaren. Nadat de winkel verhuisde vanuit de Binnenstad van 
Utrecht naar Overvecht is de 4e generatie Rodenburg alweer 5 jaar geopend in 
Vleuterweide. 

Inge en Jacco Rodenburg en het hele team van Keurslagerij Rodenburg 

heten u van harte welkom en wensen u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling! 

Bestellen 

Hoe lekker zou het zijn om gewoon de dag voor kerst de slagerij in te lopen en dan pas te 

kiezen wat u serveert aan uw gasten tijdens het kerstdiner? Dat kan in een groot aantal 

gevallen bij ons. Zeker als het gaat om gourmet en gangbare stukken vlees. Twijfel? Vraag 

het ons gerust om zeker te zijn. Voor wild, kalkoenen en meer speciale bestellingen (denk 

aan een groot gelijk stuk ossenhaas voor bijvoorbeeld Beef Wellington) geldt dat u deze in 

principe t/m 16 december kunt bestellen. Tot deze datum kunnen wij beschikbaarheid 

garanderen. Hierna geldt dat bestellen na overleg mogelijk is. Vragen? Neem gerust 

contact met ons op of kom langs in onze winkel! 

Wanneer u een kalkoen wilt bestellen dan vragen wij u deze bij het plaatsen van de 

bestelling af te rekenen. Dit kan contant of per pin in onze winkel. Nog eenvoudiger is om 

uw kalkoen vanuit uw luie stoel te bestellen en met iDeal te betalen. Ga voor meer info 

naar de kalkoen-pagina verderop in deze folder of surf direct naar www.030kalkoen.nl ! 

Reguliere openingstijden: 

Maandag   9:00 – 18:00 

Dinsdag – Donderdag  8:00 – 18:00 

Vrijdag   8:00 – 19:00 

Zaterdag   8:00 – 17:00 

ELKE ZONDAG   12:00 – 17:00  

Rondom Kerst en de jaarwisseling gelden afwijkende openingstijden: 
(Tot en met zaterdag 22 december zijn wij regulier geopend) 
 
Zondag 23 december   9:00 – 17:00 
Maandag 24 december   7:30 – 14:30 
Dinsdag 25 december (1e Kerstdag)  gesloten 
Woensdag 26 december (2e Kerstdag)  gesloten 
Donderdag 27 december    10:00 – 18:00 
Vrijdag 28 december   8:00 – 19:00 
Zaterdag 29 december   8:00 – 17:00 
Zondag 30 december   12:00 – 17:00 
Maandag 31 december   8:00 – 13:00 
Dinsdag 1 januari    gesloten 
Woensdag 2 januari   10:00 – 18:00 
 
 
 
Vanaf maandag 17 december tot maandag 7 januari is er geen of slechts een beperkt 
aanbod van kant&klare meat&meals maaltijden en vers belegde broodjes. 
Ook de reguliere webshop is gedurende de feestdagen gesloten voor bestellingen. 
Bestellingen kunnen alleen in de winkel, per e-mail of telefoon worden gedaan! 
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Voorgerechten:  

een goed begin is het halve werk 

CARPACCIO 
Dun gesneden kogelbiefstuk, botermals!       100 gram  3,75 
Advies: 100 gram per persoon 
Carpaccio kaas (Parmezaan) in bakjes 100 gram      per bakje  3,50 
(Voldoende voorraad dus niet te bestellen) 
 
VITELLO TONATO 
Dun gesneden Kalfsrollade welke al mooi rosé gebraden is.     100 gram  3,95 
Advies: 100 gram per persoon 
Bakje tonijnsalade           100 gram  2,45 
(Te bestellen t/m 16 december, daarna op=op) 
 
EENDENBORST CARPACCIO         100 gram  3,95 
Advies: 80 gram per persoon 
(Te bestellen t/m 16 december, daarna op=op) 
 
HUISGEMAAKTE SOEPEN          per pot  5,95 – 7,95 
Diverse soorten verkrijgbaar in kleine en grote pot 
(Niet te bestellen want op=op) 
 
FONDS            per pot  4,95 
Rund, Kalf, Wild of Kip 
(Niet te bestellen want op=op) 
 
TAPAS VLEESWAREN 
 
Tapas Trio           3 x 50 gram 6,95 
Selectie van 3 soorten uit:  
Parma, Serrano, San Danielle, Sopressa, Truffelsalami, Salami Milanese 
 
Tapas Trio Livar           3 x 50 gram  7,95 
Coppa, Kloosterham en Monastero 
 
Tapas Rondje           7 x 50 gram 16,95 
Parma, Serrano, Truffelsalami, Sopressa, Salami Milano, Spianata 
 

Natuurlijk zijn onze (buitenlandse) vleeswaren voldoende beschikbaar, bestellen is niet per se 

noodzakelijk. Alle vleeswaren worden continu vers voor u afgesneden. 
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Als hoofdgerecht: Gourmet 

Voor ieders wat wils 
 

Welkom bij de  

LIVE GOURMET-SHOW!! 

 

In de week rondom de kerstdagen vindt er 

een heus gourmetfestijn plaats in onze 

winkel.  

U kunt zelf bij binnenkomst uw gourmet 

samenstellen uit enkele tientallen 

overheerlijke gourmet-specialiteiten. Hierbij 

kunt u zelf bepalen hoe luxe u de gourmet 

wilt maken! Onze medewerkers staan voor u 

klaar om u te adviseren! 

 

Met deze unieke benadering kunnen wij u de 

perfecte gourmet aanbieden. Wanneer u live 

uw schaal samenstelt gaat dit sneller, is uw 

gourmetvlees verser en is deze langer 

houdbaar!  

 

Bestellen van gourmet is niet nodig: wij 

garanderen voorraad! 

 

  Meer weten? Check www.livegourmetshow.nl ! 
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Keuzestress? Of gewoon op zoek naar een 

lekkere, regular gourmetschotel? 

 

Kies voor onze all-in standaard 

gourmetschalen voor 2, 3 of 4 personen!  

 
Per persoon 300 gram: 

 Kogelbiefstuk 

 Gemarineerde kogelbiefstuk 

 Varkenshaas (Livar) 

 Gemarineerde varkenshaas (Livar) 

 Kipfilet (scharrel) 

 Gemarineerde Kipfilet 

 Runderhamburgertje 

 Slavinkje 

 Spiesje 
 

SLECHTS 7,50 per persoon!   
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Als hoofdgerecht: Kalkoen 

Welkom bij www.030kalkoen.nl ! 
 

Op bestelling zijn de volgende gewichtsklassen beschikbaar: 

 2,5 – 3 KG 

 3 – 3,5 KG 

 3,5 – 4 KG 

 4 – 4,5 KG 

 4,5 – 5 KG 

 5 – 5,5 KG 

 5,5 – 6 KG 

 6 – 6,5 KG 

 6,5 – 7 KG 

 7 – 9 KG (XL) 

 9 -12 KG (XXL) 

 

Kalkoen tijdens de kerst zonder zorgen? 

Kies voor de ovenklare gevulde West-Friese Kalkoen! 

Reeds gekruid en gevuld, alleen nog in de oven. 

(+/- 4 KG) 

Per stuk 57,50 ! 

Kalkoenen zijn al verkrijgbaar vanaf 37,50 per stuk.  

Voor een volledig overzicht check www.030kalkoen.nl! Of vraag een van onze medewerkers! 

Voor deze verse kalkoenen geldt dat per gewichtsklasse een vaste prijs geldt. Hoe groter het 

gewicht, hoe groter de potentiële afwijking. Meer zekerheid? Kies dan eventueel voor twee 

kleinere. 

Natuurlijk staan wij voor u klaar om u van een passend advies te voorzien! 

Het bestellen van kalkoenen is noodzakelijk en wanneer u uiterlijk zondag 16 december bestelt, 

kunnen wij uw bestelling garanderen. Na deze datum geldt op=op en is bestelling alleen nog na 

overleg met een van onze medewerkers mogelijk. 

Bij het bestellen van uw kalkoen dient u deze vooraf te betalen. Bestellen en betalen kan 

gemakkelijk en snel met iDeal via onze speciale site www.030kalkoen.nl ! 

INFO & BESTELLEN: WWW.030KALKOEN.NL 

 

 

  Meer weten? Check www.030kalkoen.nl ! 
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Als hoofdgerecht: Wild 

De ultieme kerstdinerklassieker! 

HERT 
 

HERTENBIEFSTUK          100 gram  3,95 
In alle gewenste gewichten verkrijgbaar 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

HERTENRACKS           100 gram  6,95 
Los of aan elkaar verkrijgbaar 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

HERTENSTOOFVLEES          100 gram   2,50 
Verkrijgbaar per verpakking van +/- 500 gram 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

HERTENSUCADE           100 gram  2,95 
Per verpakking van 1 – 1,5 kg verkrijgbaar  
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 
WILD ZWIJN 
 

BIEFSTUKJES VAN WILD ZWIJN        100 gram  4,95 

Bij benadering met gewenst gewicht verkrijgbaar  
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

WILD ZWIJNFILET           100 gram  3,50 
Bij benadering gewenst gewicht verkrijgbaar 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

WILD ZWIJN ROLLADE         100 gram  4,50 
 (Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

GOULASHVLEES VAN WILD ZWIJN       100 gram  3,95 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 
KONIJN 
 

HEEL TAM KONIJN          100 gram  1,75 
Verkrijgbaar per 1 – 1,7 KG of 2-4 KG 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 

KONIJNENBOUTEN         100 gram  1,35 
Per stuk verkrijgbaar, 275-325 gram. (diepvries) 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
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HAAS 
 

HAZENRUGFILET          100 gram  3,95 
Per +/- 600 gram verkrijgbaar 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 

HAZENRUGFILET (BIEFSTUK)        100 gram  4,95 
Verkrijgbaar per stuk +/- 150 gram 
(Te bestellen t/m 16 december, daarna op=op) 
 

HELE HAAS            100 gram  2,99 
Per stuk, +/- 2 - 2,5 KG, verkrijgbaar 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

HAZENGOULASH VLEES         100 gram 3,25 
Verkrijgbaar per verpakking van +/- 500 gram 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

HAZENPEPER  (kant&klaar)        100 gram   1,95 
Verkrijgbaar per verpakking van +/- 500 gram 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 
EEND 
 

EENDENBORSTFILET          100 gram  2,95 
Per verpakking van 2 stuks (+/- 200 – 250 gram) verkrijgbaar  
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

EENDENPOTEN CANARD         100 gram  1,75 

Per stuk, +/- 450 gram, verkrijgbaar 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

EENDENPOTEN CANETTE         100 gram  1,75 

Per verpakking van 2 stuks à +/- 225 gram verkrijgbaar 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

EENDENLEVER (KRULLEN)        100 gram  9,50 
 (Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
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FILETROLLADE           100 gram  1,85 
In alle gewenste gewichten verkrijgbaar 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

SCHOUDER ROLLADE          100 gram  1,60 
In alle gewenste gewichten verkrijgbaar 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 
Gezien in de Proef !  
Kijk voor het heerlijke recept (en uitelgvideo) op onze kerst-inspiratie-site! 
(www.keurslagerijrodenburgkerst.nl) 
 

FILET ROLLADE PANCETTA         100 gram  2,50 
Filetrollade gevuld met zontomaatjes en pesto. 
Omwikkeld met heerlijke Pancetta 
Tip: Braden of in de oven tot een kerntemperatuur van 54 oC 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

ROLLADE VAN IBERICO          100 gram  3,50 
Speciaal voor u geselecteerd vlees uit Spanje 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

RUNDER ROLLADE  (STOOF)        100 gram  2,35 
Om te stoven, dus minimaal 2½ uur garen 
Braden tot een kerntemperatuur van 60 

oC 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

RUNDER ROLLADE           100 gram  2,95 
Rosbief om rood/rosé te eten 
Braden tot een kerntemperatuur van 48 

oC 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

CARPACCIO ROLLADE          100 gram  2,95 
Runder rollade gevuld met carpaccio kaas (Parmezaan), 
kappertjes en pijnboompitjes. Gewenst gewicht bij benadering 
verkrijgbaar Braden tot een kerntemperatuur van 48 C 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

KIP ROLLADE           100 gram  1,95 
Diverse gewichten verkrijgbaar: vraag naar de mogelijkheden! 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

KALFSROLLADE          100 gram (gaar) 3,25 
Verkrijgbaar om volledig gaar of rosé te garen     100 gram (rosé) 4,95 

Braden tot een kerntemperatuur van 49 
oC (Rosé) 

(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 

Als hoofdgerecht: Rollades 

in alle soorten en maten 
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BIEFSTUK 
Wij hebben voor u de beste en meest malse selectie gemaakt. Wij hebben voor u; 

 Hollandse Biefstuk          100 gram  3,25 

 Kogelbiefstuk          100 gram  3,75 

 Haasbiefstuk (= ossenhaas, tournedos etc.)      100 gram   7,50 
 
Uw gewenste gewicht is bij benadering verkrijgbaar. Verkrijgbaar aan één stuk 
of geportioneerd. Wij garanderen voorraad op deze producten, met uitzondering 
van de Haasbiefstuk. Haasbiefstuk is te bestellen t/m 16 december, daarna op=op! 
 

ROSBIEF AAN ’T STUK          100 gram  2,75 
Verkrijgbaar in ieder gewenst gewicht 
Om zelf te braden tot een kerntemp. Van 48 

oC 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

CRUNCHY ROSBIEF          100 gram  2,75 
Kant en klaar pittig gemarineerd stukje rosbief met een zoete 
kersentopping. Afgemaakt met pistachenoten is dit het perfecte hoofdgerecht 
voor uw gasten waarvoor u bijna geen moeite voor hoeft te doen. Enkel de oven 
aan en de rosbief braden tot een kerntemp. van 48 oC! 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

JODENHAAS / DIAMANTHAAS         100 gram  3,25 
Super mals en vol van smaak! 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 
RIB-EYE, ENTRECOTE EN PICANHA/STAARTSTUK 
Neem uw gasten mee op wereldreis langs de beste soorten Rib-Eye ter wereld. 
Wij hebben voor u en uw gasten de volgende soorten Rib-Eye; 

 Hollands           100 gram 3,95 

 Schots (Tomahawk)         100 gram  4,95 

 USA            100 gram 5,95 

 Australisch           100 gram  5,75 

 Botswana           100 gram  3,60 
 
Of probeer eens een Kalfs Rib-Eye 
 

 Entrecote          100 gram  3,75 

 

 Picanha/ staartstuk         100 gram  4,50 

 

 SPECIAL: Wagyu picanha         100 gram  5,95 

    
 
Bezoek onze winkel en bekijk onze toonbank. Laat u adviseren door onze 
medewerkers over de beste keuze voor u! 
Te bestellen t/m 16 december, daarna op=op. 
 

Als hoofdgerecht: Beef-specialiteiten 
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Exclusief verkrijgbaar en succes verzekerd door de speciale 
lucht gedroogde rijping van minimaal 21 dagen. 
 

ONS DRY-AGED BEEF MET BEEN        100 gram  3,25 
Verkrijgbaar aan een stuk of als Tomahawk 
 

ONS DRY AGED BEEF ZONDER BEEN        100 gram  4,75 
 Rib-Eye 

 Entrecote 

 Côte de Boeff 

 Biefstuk 

 Staartstuk/Picanha 
 

(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op)   

Jacco’s exclusieve highlights 

(H)EERLIJK GENIETEN MET LIVAR VARKENSVLEES EN SCHARRELKIP! 

Geniet verantwoord van Limburgs Kloostervarken van Livar, met 3-sterren Beter-Leven 

Keurmerk! Of van heerlijke scharrelkipfilet. Zo vier je de feestdagen (h)eerlijk! 

Voor meer info ga naar:  

www.keurslagerijrodenburgkerst.nl/heerlijk-vieren 
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    Prijswijzigingen, zet- en drukfouten onder voorbehoud. Prijzen in euro’s excl. btw.  © 2018 Keurslagerij Rodenburg B.V.     

    Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend, dit zijn serveersuggesties of enkel ter illustratie. 

Om het feest compleet te maken:  

RUNDVLEES HUZARENSALADE         per persoon  7,50 
Met garnering, verkrijgbaar vanaf 2 personen. 
+/- 300 gram per persoon 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUNDVLEES ‘STANDAARD’ HUZARENSALADE ‘STANDAARD’   per schaal  37,50 

Schaal huzarensalade van 2,5 kg gegarneerd met ei en paprika 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOURMET SALADE          per schaal  15,00 
500 gram huzarensalade en 500 gram aardappelsalade 
Op een schaal, gegarneerd met wat rauwkost 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

PARTY SALADE            per schaal  15,00 
Schotel met 7 verschillende soorten salades 
Vleessalade • Ham-prei salade • Ei-bieslook salade • Kip-kerrie salade • Selleriesalade 
• Grillsalade • Gyrossalade  
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 
 
 
 
 
 
 

FRANS VLOERSTOKBROOD        per stuk  1,50 
Wit met oregano of bruin, om zelf thuis af te bakken 
(Te bestellen t/m 16 december daarna op=op) 
 

KRUIDENBOTER          per bakje  2,95 
Heerlijk op stokbrood of bij bijvoorbeeld rib-eye of biefstuk! 
 

Naast deze salades hebben wij ook een uitgebreid assortiment koude en warme borrel-

snacks! Zie hiervoor onze speciale folder of www.keurslagerijrodenburgkerst.nl ! 

 


