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Gebraden 
mini gehakt 
balletjes  

Nu 250 gram voor maar € 3,95

Saucijzen broodjes
Nu 4 stuks voor  € 6.95

Gebraden kippen borrelkluifjes
Nu 250 gram voor maar € 2,49

Uit eigen keuken, heerlijke Hamtaart
nu 200 gram voor € 3.95

Vers uit de oven!!

Grillworst in twee smaken 
nu 250 gram voor  € 3,49

Russisch ei salade
keurig opgemaakt, 1 kg nu p/st € 10,00

NIEUW!!  
NIEUWJAARS RAUWKOST-SALADE

BAKJE 200 GRAM € 1,95

Op donderdag 31 december (Oudejaarsdag) 
zijn wij open van 8.00 t/m 15.00 uur

OUD-EN-NIEUW AANBIEDINGEN
GELDIG VAN MAANDAG 28 DEC. T/M 
DONDERDAG 31 DECEMBER A.S.

Malse kipfilet 1e Kwaliteit
400 gram nu voor maar € 3.95

Vleeswaren pakket
100 gram boterhamworst samen en 

100 gram boeren achterham

samen voor maar € 3.25
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ZATERDAG 2 JANUARI 2021 ZIJN WIJ GESLOTEN !

Ook dit jaar 

voor elke klant 

een gratis verrassing

bij uw kerstbestelling  

(zolang
 de voo

rraad s
trekt)



Naam: ………................……….....................................

Adres: ………................……….....................................

Woonplaats: ……….........…….....................................

Tel nr.: ………......................………

VAN DE FOLDER
…………….st varkenshaas brie slee
…………….st argentijnse biefstuk oven schotel
…………….gram varkenshaas                                                       
…………….(2x200gr rauwkost salade duo)
…………….gr boeuf bourguignon
…………….stuks kerst vleeswarentrio
…………….st carpaccio pakket
…………….gr feestsalade viscocktail
…………….gr kerstpaté  
…………….pers gourmet (in bewaarbakjes)
…………….pers.standaard gourmet/op schaal     
…………….pers. gourmet/ de luxe compleet 

saus salade ed.
…………….kilo kerst huzarensalade standaard
…………….kilo kerst Russisch-eisalade standaard
…………….pers. kerst huzarensalade luxe
…………….pers. kerst vis salade luxe

RUNDVLEES:
…………….gr verse runderhaas
…………….gr kogelbiefstuk
…………….gr entrecote
…………….gr. ribeye
…………….gr rosbief stuk
…………….gr soepvlees
…………….st mergpijp
…………….gr schenkel 
…………….gr ossenstaart
…………….gr runder gehakt
…………….gr runderrollade  WEL/NIET GEBRADEN
…………….gr…………….…………….……………………….….

…………….gr…………….…………….…………….…………….

…………….gr…………….…………….…………….…………….

…………….gr…………….…………….…………….…………….

KALFSVLEES:
…………….gr biefstuk/oester
…………….gr kalfsschnitzels
…………….gr kalfsgehakt 
…………….gr kalfsrollade

VARKENSVLEES:
…………….gr varkensrollade v/d filet
…………….gr schnitzel   Gepaneerd /ongepaneerd
…………….gr spare ribs  Naturel/gemarineerd/gebraden

…………….gr…………….…………….…………….…………….

…………….gr…………….…………….…………….…………….

…………….gr…………….…………….…………….…………….

…………….gr…………….…………….…………….…………….

KALKOEN:
…………….x hele kalkoen 2,0-3,0 kg
…………….x hele kalkoen 3,0-4,0 kg
…………….x hele kalkoen >4,0 kilo  WEL/NIET gevuld   
…………….x pers. kalkoen dijen 
…………….gr kalkoenschnitzels
…………….gr kalkoenfilet  stuk
…………….gr kalkoenrollade  WEL / NIET GEBRADEN

KIP PRODUCTEN:
…………….gr./ stuks kipfilet
…………….st. kippenpoten       WEL/NIET GEBRADEN
…………….gr. kiprollade           WEL/NIET GEBRADEN
…………….st.hele kip 1200 gram WEL / NIET gebraden

…………….gr gebr. kipkluifjes

FEESTELIJKE VLEESWAREN:
…………….gr runder rosbief
…………….gr gegrilde kerstrollade
…………….gr parma ham
…………….gr rauwe ham
…………….gr achterham
…………….gr schouderham
…………….gr varkensrollade    gesneden
…………….gr Runderrollade     gesneden
…………….gr runderrookvlees
…………….gr gevulde kerstrollade
…………….gr blikboterhamworst
…………….gr boterhamworst zelf
…………….gr gekookteworst   stuk
…………….gr grillspek             gesneden / stuk
…………….gr gegrilde worst    stuk kaas / naturel
…………….gr ontbijt spek
…………….gr roompaté
…………….gr gebr. gehakt       Naturel of uitjes
…………….gr stuks saltufo gesneden / heel
…………….gr piri piri spekjes
…………….gr snack spekjes
…………….st  rookworst
…………….gr…………….…………….…………….…………….

…………….gr…………….…………….…………….…………….

…………….gr…………….…………….…………….…………….

…………….gr gebr.mini gehakt bal
…………….gr gebr mini slavink
…………….gr. hamtaart
…………….gr. Filet american
…………….st gevulde stokbroden  Naturel / Indisch 
…………….st saucijzen broodjes
…………….x  kruidenboter bakje
…………….x  stokbroden voorgebakken

VERSE SCHEPSALADE:
…………….gr kerst zeevruchten salade
…………….gr beenhamsalade
…………….gr kip-kerriesalade
…………….gr vleessalade
…………….gr ei-bieslooksalade
…………….gr Franse salade
…………….gr Surinaamse eiersalade
…………….gr pittige eiersalade
…………….gr…………….…………….…………….…………….

…………….gr…………….…………….…………….…………….

RAUWKOST SALADE:
…………….gr rauwkost de luxe
…………….gr huissalade
…………….gr Javaanse salade
…………….gr polder rauwkostsalade
…………….gr Russisch-ei salade
…………….x 1 kilo VOORGEBAKKEN FRIET

Heeft u speciale wensen of ideeën 
laat het tijdig weten. Wij doen 

ons best om u van dienst te zijn !

Bestellijst slagerij Timmers kerst 2020

Attentie! Lever uw bestellijst tijdig in 
om teleurstelling te voorkomen.
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Speciaal voor de 
kerstdagen

Verse varkenshaas
300 gram voor maar € 3.99

Onze heerlijke
kerstpaté

stukje 200 gram voor € 3.99

Voor uw voorgerecht !

R U N D E R  
C A R P A C C I O
compleet pakket met 

o.a. vlees, pijnboompitten, 
kaas en dressing!  

(pakketje voor 4 pers.)

€ 19.50  
Met bijgeleverd recept 

Kerst-
vleeswaren-trio 

o 100 gram 
gevulde kerstrollade

o 100 gram rosbief
o 100 gram 

cranberry achterham 
dit pakket 
nu voor maar € 6.99

Traditionele 
Varkens- en 

Runderrollades
Met de hand opgebonden, 
vacuüm 
verpakt 

wél of niet
gebraden,

of vraag in de winkel een handig 
braadadvieskaartje! 

Kant en klaar maaltijd 
voor de Kerstdagen

Boeuf 
bour guig non

(gestoofd rundvlees 
in een heerlijke saus)
deze week 500 gram € 9.99

Kerstgourmet
schotels
met alleen de beste 
kwaliteit en 350 gram p.pers

- Gourmet vlees
in handige bewaarbakjes
(5 soorten)  p.pers. € 8.50

- Gourmet 
op mooi afgewerkte schaal            
p.pers. € 8.50

-
Gourmet 
compleet de luxe
(min.4 personen) met o.a. 
div. soorten vlees, 
huzarensalade, sausjes 
kruidenboter, gesneden
groente schaal, en stokbrood
p.pers. € 16.50

Onze huisgemaakte huzaren 
schotels in div. varianten 

Huzaren salade
of Russisch-ei

eenvoudig opgemaakte schotel
handig als bijgerecht
Nu € 12.50 p/kilo

Huzaren salade 
“de luxe”, 

rijk opgemaakt met luxe 
vleeswaren en gevulde eieren

€ 8.50 p/pers.

Vissalades de Luxe,
mooi opgemaakte vissalade 

omringd door div. soorten verse vis
o.a. paling, makreel, garnalen ed.

€ 14.50 p/pers

Voor op toast of stokbrood,
feestsalade viscocktail

Nu 150 gram voor € 3.75

Ook dit jaar weer verse 
kalkoenen en delen van 
kalkoen te bestellen!! 

(wilt u uw kalkoen gevuld en gekruid 
dit kan ook, laat maar weten !)

ALLE AANBIEDINGEN 
GELDIG VANAF                 

DONDERDAG 17 DEC. t/m
DONDERDAG 24 DEC. A.S.

Kant en klare 
ovenschotels 
voor twee personen

Varkenshaas 
brie sleetje

of
Argentijnse 

biefstukschotel 

gemarineerde
biefstuk met 
heerlijke saus, 
champignons 

en tomaat 

per bakje voor € 8.50

ovenschotel
met 

gemarineerde 
varkenshaas, 

brie en champignonsaus 

per bakje voor € 6.50

LET OP!! 
Maandag 21 en 

dinsdag 22 dec. zijn wij 
de hele dag geopend

woensdag 23 dec. gesloten 
i.v.m. kerstbestellingen

Rauwkost Salade duo
uit eigen keuken   

200 gram kerst 
rauwkost salade

+
200 gram rauwkost
huissalade salade

samen voor € 3.95

i.v.m. Coronamaatregelen:  hebben wĳ dit jaar een 

AFHAALLOKET aan de ACHTERSTRAAT.
Het is verstandig om uw complete bestelling op te geven omdat wĳ daar GEEN vERKOOp hebben.  

U moet daarvoor apart naar de winkel.


