
Plaats hier uw bestelling

Aantal
personen:

• Huisgemaakte rundvleessalade

• Vlees
 runderstoofpotje
 kipsate in satesaus
 Gehaktballetjes in saus

• Aardappeltjes

• 2 x rauwkost

• Rolletjes boontjes in spek

• Breekbrood

• Kruidenboter

Kerstbuffet royaal € 23,95
Aantal

personen:

Hapjesschaal
• Gevuld met (4-6 pers.)
gehaktballetjes naturel | mini kipsaté, 
grillworst naturel | smulbuikjes | gehakt-
balletjes met saus | grillworst met kaas, 
kippenling.  

Tapasschaal
• Gevuld met (4-6 pers.)
 pavantri | coppa | rauwe ham |truffelsalami  
 notensalami | chorizo | olijven

€ 22,50 € 22,50
Aantal

schalen:
Aantal

schalen:

Stamppotbuffet
• Stamppot
 boerenkool
 zuurkool
 hutspot

• Vlees
 rookworst
 speklapjes
 hachee

• Tafelzuur

€ 19,95

Onze buffetten worden koud geleverd in ruimte besparende verpakkingen en zijn te bestellen vanaf 4 personen 
Tevens hebben we een beperkt aantal buffetpannen beschikbaar waarin het kerstbuffet verwarmd kan worden. 

(Zolang de voorraad strekt)

Salades
Huisgemaakte rundvleessalade de luxe € 10,95 p.p.
Opgemaakt op schaal

Zalmsalade de luxe € 15,95 p.p.
Opgemaakt op schaal

Gourmet
Gourmet € 8,95 p.p.
Op schaal

All-in voor gourmet € 6,95 p.p.
Sauzen, rauwkost, rundvleessalade,
breekbrood en kruidenboter

(Te bestellen vanaf 4 personen)

(Te bestellen vanaf 2 personen)

Aantal
personen:

Aantal
personen:

Aantal
personen:

Aantal
personen:

(Prijs per 100 gram)        Overig
Haasbiefstuk € 6.49 Gewicht:             C              Cote du Boeuf € 2.99 Gewicht:



Volop verkrijgbaar in onze winkels en niet op bestelling:

Alles wordt dagelijks vers gemaakt, verpakt en gevacumeerd zodat de versheid en houdbaarheid onder koeling 

gegarandeerd is. Deze producten kunt u daarom al gerust dagen van tevoren in huis halen.

Slagerij Bles
Dr. Bardetplaats 8 Doetinchem, 0314-395038

Grotestraat 9 Wehl, 0314-681464

De Bongerd 65 Doetinchem, 0314-394096

Info@slagerijbles.nl  |  www.slagerijbles.nl

Specialiteiten
Runderrollade (stooftijd 2 à 3 uur)

Luxe runderrollade (rosé braden)

Varkensfiletrollade (desgewenst rosé laten)

Varkensbraadrollade

Procureurrollade “doorregen” (gaar braden in 2 à 3 uur)

Half om half rollade (heerlijk gaar braden in 2 à 3 uur)

Rundvleesjus is verkrijgbaar

Varkenshaas

Rosbief

Bavette

Picanha

Rib-eye

Entrecote

Soepen
Het hele jaar door hebben we vers ingevroren 

soep. Vanaf donderdag 22-12-2022 hebben 

we versgemaakte bospaddenstoelensoep en 

tomatensoep. deze is minimaal houdbaar in de 

koelkast tot 2e kerstdag

Vleeswaren
Onze veelal huisgemaakte vleeswaren en 

worstsoorten zijn een mooie aanvulling op

ontbijt, brunch, lunch en tussendoortje.

Tip:  Onze gerookte carpaccio is ook een echte 

aanrader als basis voor de”klassieke” carpaccio.

€ 22,90

€ 34,90

€ 18,90

€ 17,90

€ 20,90

€ 20,90

€ 8,90

€ 21,90

€ 29,90

€ 27,90

€ 29,90

€ 33,90

€ 33,90

Notitie:

Naam besteller:

Adres:

Poscode + woonplaats:

Telefoonnr.:

Emailadres:

Uw bestelling afhalen: 

Afhalen op de 24e, kies de gewenste tijd:

 08.00 - 09.00 uur     12.00 - 13.30 uur

 10.00 - 11.30 uur     14.00 - 15.30 uur

24 december geopend tot 16.00 uur

De betaalde bestellingen kunnen op 1e en 2e kerstdag 
uitsluitend afgehaald worden in Wehl op vertoon van de 
kassabon tussen 12.00 - 13.00 uur.

* 31 december vanaf 15.00 uur gesloten

* Dinsdag 03-01-2023 staan we weer voor u klaar! 

info@slagerijbles.nl | www.slagerijbles.nl

Per beker (1 liter) voor € 6,95

per 100 gram €3,49

(Alleen gourmet, saladeschotels en buffetten)

Prijs per kilo


