
SLAGERIJ KUIPERS,
UW AMBACHTELIJKE SLAGER CADEAUPAKKETTEN 

& VLEESSCHALEN 

Ambacht is onze passie

Van uw ambachtelijke slagerij Kuipers

ABRAHAM EN SARAH
Wij maken tevens ook een Abraham en 
Sarah van vlees. 

Dit is mogelijk vanaf € 30,00.

Vraag ons naar de mogelijkheden.

Als ambachtelijke slager maken wij 
alle pakketten en geschenken vers 
voor u klaar. De bovengenoemde 
voorbeelden zijn onze standaard-
pakketten. Het is altijd mogelijk 
hiervan af te wijken en een pakket 
naar eigen keuze in te vullen. Vraag 
ons hier gerust naar.

Om eventuele teleurstellingen te 
voorkomen gelieve uw keuze 
minimaal twee dagen van tevoren 
bestellen.

Bon Appetit!
Team Slagerij Kuipers

BESTELLIJST
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Afhaaldatum:

M



GESCHENKEN 
& PAKKETTEN
Vers ambachtelijk gemaakte producten uit de regio! Superleuk als cadeau, relatiegeschenk, 
kerstpakket of voor jezelf. Geniet van onze heerlijke producten!

VLEESPAKKET 1
Varkensrollade  750 gr.
2 schouderkarbonades  450 gr.
2 Duitse burgers  500 gr.
2 varkenssaucijs  200 gr.
2 kippenbouten  650 gr.
2 slavinken  200 gr.

Goed voor 12 maaltijden
En een gratis Groninger droge worst!

Per pakket     € 30,00

* De gewichten zijn streefgewichten. Alles 
wordt handmatig voor u gesneden, daarom is 
het mogelijk dat sommige gewichten iets 
kunnen afwijken.

CADEAUBONNEN
Wij hebben ook cadeaubonnen. U bepaalt 
zelf het bedrag! Al verkrijgbaar vanaf € 5,00. 
De bon word feestelijk voor u ingepakt.

WORST PAKKET
Verpakt op een snijplankje met mes.

• Droge worst
• Knakker
• Peperworst
• Kleine brunswijcker
• Rundersalami

Per pakket   
                 € 17,50

M

LUXE PAKKET
Verpakt in een mooie draadmand.

• Grote droge worst • Salamibal met truffel
• Kleine brunswijcker  en parmazaanse kaas
• Leverworst • Truffelmayonaise
• Stukje Zeeuwsspek • Zak dip toastjes
• Knakker • Cowboyvlees
• Peperworst • Bakje filet americain
• Grillworst • Bakje huisgemaakte
• Mini rollade  kip-ei salade
• Rookworst • Fles wijn

Per pakket 
                      € 55,00

SNACK PAKKET
Verpakt in een aardappelkistje

• Droge worst Zak dip toastjes
• Leverworst Fles mosterd-dille dip
• Grillworst Plak kaas
• Bakje huisgemaakte  Drentse kei
 kip-ei salade

Per pakket                                  € 35,00
M

GRONINGER PAKKET
Mooi pakket met streekproducten, verpakt in een 
boerendoos.

• Fles kruidenbitter • Zak knabbelspek
• Pot Groninger mosterd  • 1 kilo h.o.h. rollade
• Doosje klompendrop • Grote droge worst
• Chocoladereep • Leverworst
• Groningse koek • Kleine brunswijcker

Per pakket   
                      € 55,00

VLEESPAKKET 2
H.o.h. rollade  1 kg.
Varkenshaas  600 gr.
4 boerenkarbonades  900 gr.
4 gepaneerde schnitzels  600 gr.
4 Big Jacks  500 gr.
4 houthakkerssteaks  600 gr.

Goed voor 24 maaltijden
En een gratis Groninger droge worst!

Per pakket     € 57,00

LUXE RUNDVLEESPAKKET
Runderrollade  1 kg.
4 biefstukken  600 gr.
2 entrecôtes  650 gr.
Rosbief  600 gr.
Riblap 750 gr.
Sukadelappen  750 gr.
4 Big Jacks  500 gr.
4 rundersaucijzen 400 gr.

Goed voor 32 maaltijden
En een gratis runder droge worst!

Per pakket     € 89,50


