
Lekker van de Ambachtelijke Slager
Volop heerlijke ideeën voor het kerstdiner

Slagerij Patriek Knot
Hoofdstraat-Oost 33, 9981 AG Uithuizen 

telefoon 0595-431785, info@slagerij-knot.nl 
www.slagerij-knot.nl

Ons assortiment voor de feestdagen
Wij hebben een ruime keuze in huis om de feestdagen tot een culinair succes te maken. 
Wij helpen u graag bij uw keuze en geven u graag de juiste adviezen over het bereiden van 
onze specialiteiten. 

Gourmet- en fondueschotels

Kinder gourmet
- kipfilet
     - varkensschnitzeltjes
- shoarmavlees
- mini hamburgertjes
- mini slavinkjes
250 gram per persoon    3,25

Gourmet populair
- kipfilet
- biefstukjes
- varkensschnitzeltjes
- shoarmavlees
- mini hamburgers
- mini slavinken
     - mini satéstokjes
    300 gram per persoon     4,99
Compleet per persoon     9,99

          Gourmet favoriet
- biefstukjes
    - shoarmavlees
- varkensschnitzeltjes
- kipfilet / rookspekjes
- ardenner kipfilet
- mini slavinkjes
- mini cordonbleu
- mini satéstokjes
         400 gram per persoon     6,75
compleet per persoon     11,75

Fondueschotel
- kipfilet
   - varkensschnitzel
- biefstukjes
- gehaktballetjes
- mini slavinkjes
- mini hamburgertjes
300 gram per persoon     4,99
Compleet per persoon     9,99

Compleet pakket
- rundvleessalade
- satésaus
- knoflooksaus
- gourmetsaus
- kruidenboter
- stokbrood
Compleet vanaf 4 personen

Vanaf 8 personen keuze uit  
2 soorten salade

Mini slavinken
     per stuk     0,75
        10 stuks      6,99
    
Mini satéstokjes
per stuk     0,75
10 stuks     6,99

Mini hamburgertjes
per stuk     0,40
10 stuks     3,50

Mini gehakt cordon bleu
per stuk     0,40
10 stuks     3,50
                    
Salades 

Rundvlees salade
Rijkelijk gegarneerd met fruit, 
vleeswaren en eieren.
Per persoon     4,25                            

Huzarensalade
Rijkelijk gegarneerd met fruit,
vleeswaren en eieren.
          per persoon     3,98

                Scharrelsalade
Rijkelijk gegarneerd met fruit, 
vleeswaren en eieren.
per persoon     5,50

Hapjesschotel populair
Droge worst, grillworst, leverworst, 
zeeuwsspek, kaas, paardenworst.
30 stukjes     6,98
         60 stukjes      13,00
                   
Hapjesschotel favoriet
Droge worst, grillworst, zeeuwsspek, 
cowboyvlees, paardenworst, kaas met 
mandarijn, leverworst, grillworst kaas, 
snijworst met ui, rookvlees met ei.
40 stukjes      12,50
80 stukjes      22,50                             

Rolladefestival
         Varkensrollade, kilo    8,99
 Gevulde kerstrollade, kilo    8,99
Spekrollade, kilo     8,99
Varkensfiletrollade, kilo     12,99
Half om half rollade, kilo    12,99
      Runderrollade, kilo     15,99

            Kalkoen
Kalkoenfilet, 500 gram     5,99
Kalkoendijen, 500 gram     4,50
Kalkoenfiletrollade, 500 gram    5,99

Hele kalkoen
Diverse gewichten, per kilo  v.a.  9,98

                    Heerlijke specials
Gevulde varkenshaas, 100 gram   1,69
Vlindersteak, 100 gram     2,25
Varkenshaas, 100 gram     2,20
Kerstrolletje, 100 gram     1,49
Ardennerkipfilet, 100 gram    1,49

          Voor een gezellige avond 
ambachtelijk gemaakt
Filet american, 100 gram    1,49
Heksenkaas, 100 gram     1,39
Kip-kerrie salade, 100 gram    1,69
Droge worst, 4 stuks     6,00
Boerenleverworst, per stuk    4,49
Grillworst naturel/kaas, per stuk  2,99
Paardenworst, per stuk     3,99
Zeeuwsspek, 100 gram     1,39
Cowboyvlees, 100 gram    1,39 

Onze kwaliteit is ambachtelijk en 
dat proef je! 
Als ambachtelijke slager staan 
wij voor kwaliteit. Wij werken 
uitsluitend met het beste vlees en 
de beste ingrediënten. Daarmee zet 
u ambachtelijke kwaliteit op tafel 
en dat verschil proeft u. Speciaal 
voor de komende feestdagen 
hebben wij een zeer gevarieerd 
assortiment. Kwaliteitsvlees en 
heerlijke specialiteiten waarmee u het 
kerstdiner tot een succes zult maken 
en waarmee u uw gasten aan tafel 
gegarandeerd zult verrassen. 

          
Voor een uitgebreid  
wild assortiment kijk 
op onze website: 
www.slagerij-knot.nl

Uw bestelling graag 
vroegtijdig doorgeven

om teleurstelling 
te voorkomen!



Onze vleeswaren worden ambachtelijk bereid en 
dat proeft u. Ook tijdens het kerstontbijt. Wij 
hebben een ruim assortiment in huis. Zoals onze 
heerlijke grillham en onze speciale kerstrollade.  
Met onze toastsalades heeft u altijd iets lekkers 
in huis. Wij hebben vele smaken in huis die we 
zelf maken. Ambachtelijk lekker en bereid met 
verse ingrediënten en topproducten. 

Onze ambachtelijke
vleeswaren en salades

Fondue, steengrill of gourmet is niet alleen 
lekker en gezellig... u hoeft er veel minder 
lang voor in de keuken te staan en u kunt zelf 
gezellig meetafelen. Wij hebben een compleet 
assortiment waaruit u kunt samenstellen wat u 
wenst. Laat u verrassen door onze ruime keuze 
en stel de ingrediënten samen die u lekker vindt. 

De vertrouwde slagers-rollade is natuurlijk dé 
klassieker tijdens de kerst. Succes verzekerd 
en altijd lekker, zeker omdat wij ze nog 
ambachtelijk maken. Wij hebben diverse 
smaken en soorten zodat u ook voor de 
komende feestdagen een goed stuk vlees op 
tafel zet waarvan uw gasten zullen smullen.

Lekker en gemakkelijk, onze salade- en 
hapjesschotels. Wij maken ze zelf met 
uitsluitend de lekkerste verse ingrediënten 
en met topproducten. Ambachtelijk lekker 
dus. Wij hebben diverse smaken en soorten 
en wij kunnen de schotels leveren inclusief de 
bijproducten zoals u dat wenst. Totaal ideaal!

Alles voor fondue, 
gourmet of steengrill

Het juiste adres 
voor de lekkerste 
vleesspecialiteiten

Lekker snel klaar 
wanneer u zelf
niet lang in de 
keuken wilt staan

De ‘klassieke’
slagers-rollades

Lekkere saladeschotels
en hapjesschotels

Als ambachtelijke slager hebben 
wij alles in huis voor de kerstdagen

Wat zet u tijdens de kerstdagen op tafel? Die vraag heeft ons geïnspireerd om u te 

verrassen met heerlijke suggesties voor een compleet kerstdiner. De Ambachtelijke 

Slager heeft alles in huis waarmee u lekkere amuses, tussengerechten, bijgerechten en 

hoofdgerechten op tafel zet. Suggesties voor de echte thuiskoks, maar ook wanneer u niet 

zolang in de keuken wilt staan. Laat u verrassen door de smakelijke mogelijkheden van 

de Ambachtelijke Slager. 

Voor een lekker stuk vlees bent u bij ons aan het juiste adres. 
Wij hebben voor de feestdagen tal van specialiteiten in 
varkensvlees, rundvlees, lamsvlees, kalfsvlees, kip, kalkoen 
en wild.  Een compleet assortiment specialiteiten voor elke 
smaak. Natuurlijk geven wij u graag het beste advies voor de 
lekkerste bereiding. 

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u tijdens de 
kerstdagen zelf niet lang in de keuken wilt staan, maar gezellig 
met uw gasten aan tafel wilt genieten. Daarom hebben wij tal 
van smakelijke oplossingen die lekker snel klaar zijn. Daarmee 
zet u het lekkerste op tafel en maken wij het u gemakkelijk. 
Vraag naar de uitgebreide mogelijkheden.

Rib Rack
Een supermalse karbonaderack, 
geglaceerd met een heerlijke 
kaneel-veenbesmix. Erg lekker 
en een feest op tafel.

Onze Kerstspecial


