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ROYAL FINE FISH
DUURZAME EN GEZONDE KWALITEITSPRODUCTEN

100% VERS- EN BEZORGGARANTIE

Royal Fine Fish beschikt over een eigen controlesysteem

+HW FHQWUDDO DßHYHUHQ YDQ GH 5R\DO )LQH )LVK SDNNHWWHQ

waar de inkomende zalm uitgebreid wordt getest en

verzorgen wij met eigen geconditioneerd wagenpark om

onderzocht. De goedgekeurde zalm wordt vervolgens op

versheid bij aankomst te garanderen.

ambachtelijke wijze gezouten en gerookt. Beide handelingen
hebben een conserverende werking. Vervolgens wordt de

In het geval van individuele verzending op huisadressen

vis vacuüm verpakt en gekoeld om optimale versheid te

werkt Royal Fine Fish samen met het gerenomeerde PostNL

garanderen.

waarmee speciale afspraken zijn gemaakt om binnen
Nederland alle pakketten binnen 24 uur af te leveren.

Royal Fine Fish neemt haar verantwoording richting het

Onze speciale verpakking zorgt ervoor dat deze bezorgtijd

milieu. De visserij waar Royal Fine Fish de wilde Alaska

ruimschoots voldoende is om de vis 100% vers te bezorgen.

zalm inkoopt is geheel duurzaam en voldoet aan de strenge
eisen van de Marine Stewardship Council (MSC). De Noorse

2P HHQ HIÞFLÄQWH DIZLNNHOLQJ WH NXQQHQ JDUDQGHUHQ

zalm en de andere visproducten waar Royal Fine Fish mee

vragen wij u uw huisadressen volgens een vaststaand

werkt hebben goedkeuring van ‘De Viswijzer’. Alles is er dus

format aan te leveren. Dit format kunt u vinden bij product-

op gericht de visbestanden in stand te houden, nu en in de

en bestelinformatie op pagina 39. Indien u ook het e-mail

toekomst.

adres invult van de geadresseerde dan ontvangt deze een
link via e-mail waarmee men het pakket via Track & Trace

Tenslotte wijst Royal Fine Fish haar leveranciers van

van PostNL kan volgen.

verpakkingen op hun verantwoording richting het milieu.
Dit vertaalt zich onder andere in het gebruik van chloorvrij

Op deze manier kunnen wij een 100% lekker, 100% vers en

papier, een FSC-normering op de dozen en een substantiële

100% bezorggarantie geven.

bijdrage aan verwerking van afval.
Naast lekker en verantwoord, is vis ook nog eens heel
gezond. Het bevat een ruime hoeveelheid Omega-3 oliën
die een meervoudige positieve uitwerking hebben op de
gezondheid van uw relaties.
Alle reden dus om voor een vispakket van Royal Fine Fish
te kiezen!
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CULINAIR CADEAU
DUURZAME EN GEZONDE KWALITEITSPRODUCTEN

UW MEDEWERKERS EN RELATIES EENS ECHT VERRASSEN?
GEEF MET CULINAIR CADEAU EEN SMAKELIJKE BELEVING.
Laat de ontvanger genieten van vlees en vis van topkwaliteit,

kan men deze volgen via een Track & Trace code van

die uitsluitend nog in de betere restaurants wordt opgediend.

PostNL. Het gehele proces voldoet aan hoge HACCP

,Q GH UHFHSWXXUSDNNHWWHQ ]LMQ OHDßHWV WRHJHYRHJG ZDDURS

kwaliteitnormen, valt onder de BRC storage norm en volgt

staat vermeld hoe u op eenvoudige wijze de gerechten kunt

de strenge richtlijnen van de Voedsel- en Warenautoriteit.

bereiden, met behoud van kwaliteit. De ontvanger hoeft dus
geen volleerd Chef de Cuisine te zijn, om aan gasten een

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Culinair

overheerlijk gerecht te presenteren.

Cadeau.

De culinaire pakketten worden gevacumeerd en diep-

T: 075 684 78 20

gekoeld uitgeleverd, verpakt in een speciale tempex/

E: info@culinaircadeau.nl

koelverpakking en voorzien van een geschenkdoos. Op deze

www.culinaircadeau.nl

wijze is de houdbaarheid minstens 10 dagen, mits gekoeld
bewaard. Daarnaast bevat ieder pakket informatie over

Bon Appétit!

houdbaarheid en kwaliteit.

Culinair Cadeau

Indien het pakket per post wordt verzonden, wordt men
middels een e-mail geïnformeerd over de verzending en

|
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WILDE ZALM
VAN ZOET NAAR ZOUT
De wilde zalm komt uit de schone, noordelijke wateren van de

De vissen zijn minder vet dan kweekzalm, hebben een pittigere

Grote Oceaan. In dit gebied bestaan geen viskwekerijen. Dit geeft

zalmsmaak en een oranjerode kleur, terwijl het visvlees zacht van

de garantie dat de zalmen niet gekruist zijn met kweekzalmen.

structuur is.

Hoewel de Atlantische kweekzalmen van absolute topkwaliteit
zijn, wordt aan de wilde Alaska zalm gerefereerd als men het

GEZOND

heeft over ‘het neusje van de zalm.’

De wilde zalm uit Alaska bevat een belangrijke hoeveelheid
Omega-3 olie waarvan bewezen is dat het cholesterol verlaagt

Wilde zalmen kennen een indrukwekkende levenscyclus. Zij

en de kans op hart- en vaatziekten vermindert. De wilde zalm

worden geboren in hooggelegen bergrivieren, om vervolgens

bevat tevens astaxanthine. Dit is een antioxidant die beschermt

gedurende drie jaar een lange reis te maken door de oceaan.

tegen schadelijke UV-straling uit zonlicht.

Tijdens deze reis eten zij een grote variëteit aan natuurlijk
voedsel. Aan het einde van hun leven keren zij terug naar hun
geboorterivier om daar te paaien en vervolgens te sterven.

NEUSJE VAN DE ZALM
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ALASKA ZALM 500

ALASKA ZALM 1000

r JUDPJHURRNWHZLOGH$ODVND]DOPÞOHW

r JUDPJHURRNWHZLOGH$ODVND]DOPÞOHW

r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

Prijs excl. BTW € 29.95

Prijs excl. BTW € 52.50

NOORSE ZALM
De kweekzalm heeft de laatste jaren een grote opmars gemaakt.

PRODUCTIEPROCES

De zalm van de allerbeste kwekerijen kan wedijveren met
de kwaliteit van de wilde zalm. Voorwaarde hierbij is dat de
zalm voldoende bewegingsvrijheid heeft, goed uitgebalanceerd
voedsel krijgt en in schoon water leeft.
Al deze voorwaarden zijn ruimschoots aanwezig bij onze
leveranciers in Denemarken,

Noorwegen en Schotland. Zij

voeren allemaal het predikaat ‘nr.1 Superior Quality’, een
garantie dat zij eerlijke kwaliteitsproducten leveren. Deze zalm
heeft een oranje/roze kleur en is boterzacht. Zowel de wilde als
de kweekzalm bevat de veelgeroemde Omega-3 oliën die een
veelvoudig gezonde uitwerking hebben op uw gezondheid. Zalm
is dus niet alleen heel lekker maar ook erg gezond. De Noorse
zalm van Royal Fine Fish is volgens ‘De Viswijzer’ een goede keus.

De zalmen worden meteen na de vangst aangeleverd op ijs.
'H YLVVHQ ZRUGHQ GDQ GLUHFW JHÞOHHUG HQ PHW GH KDQG GURRJ
gezouten. Na het zouten wordt de zalm gedurende twaalf uur
ambachtelijk gedroogd en gerookt op een mengsel van eiken-,
beuken- en vruchtenhout. Vervolgens wordt de zalm ontdaan
van graten en vetranden. Tot slot wordt de vis met de hand
gesneden. Een arbeidintensief proces met een resultaat waar u
uw vingers bij opeet!
Om de versheid van de producten bij aankomst bij uw relatie
te garanderen wordt de zalm vacuüm verpakt geleverd in een
verpakking die speciaal is ontwikkeld om verse producten
gekoeld te vervoeren. De stijlvolle geschenkverpakking en de
uitgebreide productinformatie maakt uw cadeau helemaal af.

NOORSE ZALM 500

NOORSE ZALM 1000

r JUDPJHURRNWH1RRUVH]DOPÞOHW

r JUDPJHURRNWH1RRUVH]DOPÞOHW

r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

Prijs excl. BTW € 20.50

Prijs excl. BTW € 31.50

GRAVAD LACHS
r JUDP*UDYDG/DFKV JHNUXLGH1RRUVH]DOP 
r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

Prijs excl. BTW € 21.50
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MONNICKENDAM
r JUDPJHURRNWH1RRUVH]DOPÞOHW
r )OHV'RPDLQHGHOD0RWWH&KDUGRQQD\
r 3DNMHFUDFNHUV
r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

Prijs excl. BTW € 24.50

IJSSELMEER
r JUDPJHURRNWH1RRUVH]DOPÞOHW
r JUDPJHURRNWHSDOLQJÞOHW
r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

Prijs excl. BTW € 28.50
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DEN OEVER
r JUDPJHURRNWH1RRUVH]DOPÞOHW
r JUDPJHURRNWHIRUHOÞOHW
r JUDPJHURRNWHKHLOERWÞOHW
r FDJUDPJHURRNWHPDNUHHOÞOHW
r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

Prijs excl. BTW € 29.50

LEMMER
r JUDP*UDYDG/DFKV
r JUDPJHURRNWHIRUHOÞOHW
r JUDPJHURRNWHKHLOERWÞOHW
r FDJUDPJHURRNWHPDNUHHOÞOHW
r )OHV'RPDLQHGHOD0RWWH&KDUGRQQD\
r 3DNMHFUDFNHUV
r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

Prijs excl. BTW € 37.50
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ICELAND ZALM
r JUDPJHURRNWH1RRUVH]DOPÞOHW
r )OHV'RPDLQHGHOD0RWWH&KDUGRQQD\
r 3DNMHFUDFNHUV
r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

Prijs excl. BTW € 42.25

BUNSCHOTEN
r JUDPJHURRNWH1RRUVH]DOPÞOHW
r JUDPJHURRNWHIRUHOÞOHW
r JUDPJHURRNWHKHLOERWÞOHW
r FDJUDPJHURRNWHPDNUHHOÞOHW
r 3DNMHFUDFNHUV
r )OHV'RPDLQHGHOD0RWWH&KDUGRQQD\
r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

Prijs excl. BTW € 44.95

|
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ICELAND ZALM EN PALING
r JUDPJHURRNWH1RRUVH]DOPÞOHW
r JUDPJHURRNWHSDOLQJÞOHW
r )OHV'RPDLQHGHOD0RWWH&KDUGRQQD\
r 3DNMHFUDFNHUV
r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

Prijs excl. BTW € 48.50

MARKEN
r JUDPJHURRNWH1RRUVH]DOPÞOHW

r JUDP+ROODQGVHJDUQDOHQ

r JUDPJHURRNWHSDOLQJÞOHW

r JUDPULYLHUNUHHIWMHVYOHHV

r JUDPJHURRNWHKHLOERWÞOHW

r JUDPWULRVDXV

r JUDPJHURRNWHIRUHOÞOHW

r 3DNMHFUDFNHUV

r FDJUDPJHURRNWHPDNUHHOÞOHW

r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

r JUDPFRFNWDLOJDPEDoV

Prijs excl. BTW € 57.50

|
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SPAKENBURG
r JUDPJHURRNWH1RRUVH]DOPÞOHW
H]DOPÞOHW
OHW
r JUDPJHURRNWHSDOLQJÞOHW
ÞOHW
r JUDPJHURRNWHKHLOERWÞOHW
NUHHOÞOHW
r FDJUDPJHURRNWHPDNUHHOÞOHW
r JUDPFRFNWDLOJDPEDoV
HV
r JUDPULYLHUNUHHIWMHVYOHHV
r JUDPWULRVDXV
r 3DNMHFUDFNHUV
&KDUGRQQD\
r )OHV'RPDLQHGHOD0RWWH&KDUGRQQD\
r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

Prijs excl. BTW € 65.95

ENKHUIZEN
r JUDPJHURRNWH1RRUVH]DOPILOHW

r JUDPWULRVDXV

r JUDPJHURRNWHSDOLQJILOHW

r 3DNMHFUDFNHUV

r JUDPJHURRNWHIRUHOILOHW

r )OHV'RPDLQHGHOD0RWWH&KDUGRQQD\

r JUDPJHURRNWHKHLOERWILOHW

r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

r FDJUDPJHURRNWHPDNUHHOILOHW
r JUDPZDUPJHURRNWH]DOPPRRW
r JUDPFRFNWDLOJDPEDoV

Prijs excl. BTW € 76.50
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URK
r JUDPJHURRNWH1RRUVH]DOPÞOHW

r JUDPWULRVDXV

r JUDPJHURRNWHSDOLQJÞOHW

r 3DNMHFUDFNHUV

r JUDPJHURRNWHKHLOERWÞOHW

r )OHV'RPDLQHGHOD0RWWH&KDUGRQQD\

r JUDPJHURRNWHIRUHOÞOHW

r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

r FDJUDPJHURRNWHPDNUHHOÞOHW
r JUDPZDUPJHURRNWH]DOPPRRW
r JUDPFRFNWDLOJDPEDoV
r JUDP+ROODQGVHJDUQDOHQ
r JUDPULYLHUNUHHIWMHVYOHHV

Prijs excl. BTW € 85.00

VOLENDAM
r JUDPJHURRNWHZLOGH$ODVND]DOPÞOHW

r JUDPWULRVDXV

r JUDPJHURRNWHSDOLQJÞOHW

r 3DNMH&UDFNHUV

r JUDPJHURRNWHSDOLQJÞOHW

r )HV&KDPSDJQH/RXLVGH6DF\

r JUDPJHURRNWHKHLOERWÞOHW
r JUDPJHURRNWHIRUHOÞOHW

Champagne Brut
r *HNRHOGHQOX[HYHUSDNW

r FDJUDPJHURRNWHPDNUHHOÞOHW
r JUDPZDUPJHURRNWH]DOPPRRW
r JUDPFRFNWDLOJDPEDoV
r JUDP+ROODQGVHJDUQDOHQ

Prijs excl. BTW € 126.50
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GOURMET
r [JUDPNLSVDWÂ
r [JUDPKDPEXUJHUUXQGYOHHV
r [JUDPVKRDUPDUHHSMHV
r [JUDPFKLSRODWDZRUVWMHV
r [JUDPVODYLQN
r [JUDPNLSÞOHWPHGDLOORQ
r 7HPSH[NRHOGRRV
r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 18.50

GOURMET LUXE
r [JUDPEHHIVSLHVMH
r [JUDP%RUGHDX[ELHIVWXNNUXLGLJ
r [JUDPNLSVDWÂ
r [JUDPKDPEXUJHUUXQGYOHHV
r [JUDPYDUNHQVKDDVPHGDLOORQPHWVSHNN
r [JUDPVODYLQN
r [JUDPFKLSRODWDZRUVWMHV
r [JUDPVKRDUPDUHHSMHV
r 7HPSH[NRHOGRRV
r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 26.95
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GOURMET DE LUXE
r [JUDPEHHIVSLHVMH
r [JUDP%RUGHDX[ELHIVWXNNUXLGLJ
r [JUDPNLSVDWÂ
r [JUDPKDPEXUJHUUXQGYOHHV
r [JUDPYDUNHQVKDDVPHGDLOORQPHWVSHN
r [JUDPVODYLQN
r [JUDPNDOIVPHGDLOORQ
r [JUDPVKRDUPDUHHSMHV
r [JUDPNRJHOELHIVWXNQDWXUHO
r [JUDPFKLSRODWDZRUVWMHV
r 7HPSH[NRHOGRRV
r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 37.50

VARKENSPROCUREUR ROLLADE
r JUDPYDUNHQVSURFXUHXUUROODGH
r .HUQWKHUPRPHWHU
r 7HPSH[NRHOGRRV
r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 19.50

BEENHAM
r JUDPEHHQKDP
r %UXLQHVXLNHU
r 0RVWHUG
r .UXLGHQPHODQJH
r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 19.50

22

|

KALFSPROCUREUR ROLLADE
r JUDPNDOIVSURFXUHXUUROODGH
UROODGH
r .HUQWKHUPRPHWHU
r 7HPSH[NRHOGRRV
r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ
YHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 21.50

NEW ZEALAND BLACK ANGUS CHUCK EYE ROLLADE
r JUDP1=%ODFN$QJXVUROODGH
ODGH
r .HUQWKHUPRPHWHU
r 7HPSH[NRHOGRRV
SDNNLQJ
r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 23.50
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ZIJLENDE
r JUDP]LMOHQGH
r .HUQWKHUPRPHWHU
r 7HPSH[NRHOGRRV
r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 29.50

RIBEYE DRY AGE
r JUDPULEH\HGU\DJH
r .HUQWKHUPRPHWHU
r 7HPSH[NRHOGRRV
r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 39.50
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SERRANOHAM
r NLORPLQL6HUUDQRKDP]RQGHUEHHQ
r ,QJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 29.95

SERRANOHAM MET BEEN
r NLOR6HUUDQRKDPPHWEHHQLQFONOHP
r ,QJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 120.00
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VOORAFJE
r JUDPJHURRNWH1RRUVH]DOPÞOHW

r JUDP9LWHOOR7RQDWR

r %DNMH9LWHOORVDXV

r JUDPSDOLQJÞOHW

r JUDPNDSSHUWMHV

r 7HPSH[NRHOGRRV

r JUDPFDUSDFFLR

r 'HOLFLRXVWDSHQDGHDOSHVWR

r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 26.50

KAASPLANK
r JUDP:LMQJDDUG5H\SHQDDUSURHYHULM
r JUDP3RUW6DOXW
r &DVWHOOR'DQLVK%OXH
r 'HOLFLRXVPRXWDUGHHQJUDLQV
r )OHV5XE\3RUW'RZoV
r 7HPSH[NRHOGRRV
r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 32.50
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BORRELPLATEAU
r JUDP1RRUVH]DOP
r JUDP:LMQJDDUG5H\SHQDDUSURHYHULM
r JUDPOHYHUZRUVW
r JUDPRVVHQZRUVW
r 3DNMHFUDFNHUV
r .HVEHNHKDOIRPKDOIWDIHO]XXU
r 'HOLFLRXVPRXWDUGHHQJUDLQV
r 7HPSH[NRHOGRRV
r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 27.50

5-DAAGSE VLEESVARIATIE
r [JUDPYDUNHQVVFKQLW]HOJHSDQHHUG
r [JUDPUXQGHUJHKDNWEDOJHEUDGHQPHWMXV
r [JUDPNRJHOELHIVWXN
r [JUDPYDUNHQVURRNZRUVW
r JUDP]XXUNRROVSHN
r JUDPNLSGLMYOHHVJHJDDUGZRN
r 7HPSH[NRHOGRRV
r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

Prijs excl. BTW € 49.50
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DUNGESNEDEN RUNDERROLLADE
MET GROENE ASPERGES, GEGRILDE ROSEVAL
AARDAPPELS, GEROOSTERDE OERPEEN, BIETENBLAD
EN JUS VAN SJALOTTEN
r JUDPUXQGHUURODGH

r 3DDUVHRHUSHHQ

r JUDPJURHQHDVSHUJHV

r 5RVHYDODDUGDSSHOWMHV

r %LHWHQEODG

r 7HPSH[NRHOGRRV

r 6MDORWWHQ

r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

r .QRIORRNERO

Prijs excl. BTW € 39.50
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INGREDIËNTEN
r JUDPUXQGHUUROODGH

r WDNMHVUR]HPDULMQ

r EDQDDQVMDORWWHQ

r JUDPERWHU

r JUDPJURHQHDVSHUJHWLSV

r WHHQWMHNQRIORRN

r POURGHZLMQ

r JUDPELHWHQEODG

r JUDPSDDUVHRHUSHHQ

r PONDOIVMXV

r PORLMIROLH

r 3HSHUHQ]RXW

r JUDP5RVHYDODDUGDSSHOWMHV
WERKWIJZE
Begin met het garen van de rollade. Verwarm de oven voor op 180 graden en kruid de rollade met peper en zout. Plaats een
koekenpan op het vuur en smelt de boter tot deze uitgebruist is. Leg de rollade voorzichtig in de pan en kleur hem rondom mooi
bruin en krokant. Haal de rollade uit de pan en draai het vuur uit maar gooi de bakresten niet weg want hiermee maken we
straks de saus. Prik de kernthermometer in de rollade en plaats deze in het midden van de oven. Zie de tabel hieronder voor de
gewenste gaarheid. Controleer de thermometer af en toe voor de juiste temperatuur. Let op dat het vlees na het garen in de
oven op een warme plaats licht bedekt met aluminiumfolie moet rusten. De temperatuur van het vlees zal enkele graden stijgen,
dus ga voor de zekerheid altijd uit van 3 tot 5 graden lagere temperatuur dan gewenst.
3HOGHVMDORWWHQHQVQLSSHUGH]HUDJÞMQ9HUZDUPGHSDQZDDULQKHWYOHHVJHEDNNHQLVHQIUXLWKLHUGHÞMQJHVQHGHQVMDORWMHVLQ
Zout het geheel lichtjes en blus af met de rode wijn tot deze is verdampt en voeg dan de kalfsjus toe. Even proeven en apart
zetten.
Schil nu de wortels en snij deze in mooie, gelijkmatige stukken. Snij de aardappels door de helft en breng een pan met ruim water
aan de kook waaraan u wat zout toevoegt. Blancheer de asperges ongeveer 30 seconden en spoel ze direct koud. Kook nu de
aardappels circa 10 minuten totdat deze beetgaar zijn en laat ze in een vergiet goed uitdampen. Hetzelfde doet u met de wortels,
alleen kookt u deze slechts 3 minuten.
0DDNQXPHWGHROLMIROLHUR]HPDULMQHQNQRßRRNHHQNUXLGHQROLHGRRUDOOHLQJUHGLÄQWHQLQGHYLM]HOWHPHQJHQPHWHHQVQXIMH]RXW
Meng een eetlepel van de kruidenolie met de wortel en bak deze ongeveer 10 minuten in de oven op 180 graden.
Verwarm ondertussen een grillpan op het vuur. Smeer de platte kant van de aardappels in met een beetje van de kruidenolie en
grill deze mooi bruin.
Als het vlees klaar is verwarmt u de saus en de asperges. Snij het vlees dun en maak het gerecht mooi op. Bouw het geheel op
beginnend met de aardappels, de wortels en dan het vlees. Giet de warme saus er over en plaats als laatste speels de asperges.
Maak uw culinaire kunstwerk af met bietenblad.
Bon Appétit
Kerntemperatuur

Gaarheid

Bijna rauw

40-50 ǡ C

Bijna rauw, glazig en bloederig van binnen; voelt bij het indrukken zacht aan en veert niet terug

Rood

50-60 ǡ C

Rood en dof bloederig van binnen; warm van binnen, voelt bij het indrukken elastisch aan en veert terug

Rosé

60-70 ǡ C

Half gaar, licht rosé van binnen; voelt bij het indrukken stevig aan en is elastisch

Doorbakken

70-80 ǡ C

Gaar, vale grijze kleur van binnen; voelt droog en hard aan en veert bij het indrukken niet meer terug

|
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IN Z’N GEHEEL GEBRADEN ZIJLENDE,

MET GROENE GROENTES, GEROOSTERDE ROSEVAL
AARDAPPELTJES MET ROZEMARIJN EN JAGERSAUS
MET KRUIDKOEK
r JUDP]LMOHQGH

r 3DDUVHRHUSHHQ

r JUDPKDULFRWVYHUWV

r 5RVHYDODDUGDSSHOWMHVLQROLHUR]HPDULMQ

r %DNMHSHXOHQ

r 7HPSH[NRHOGRRV

r 5RGHXL

r &XOLQDLU&DGHDXJHVFKHQNYHUSDNNLQJ

r .QRIORRNERO

Prijs excl. BTW € 42.50
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INGREDIËNTEN
r =LMOHQGHFLUFDJUDP
r JUDPSHXOHQ

r JUDP5RVHYDODDUGDSSHOWMHV
met rozemarijn en olijfolie

r JUDPNUXLGNRHN

r =RXW

r POURGHZLMQ

r 3HSHU

r JUDPKDULFRWVYHUWV

r WHHQWMHVNQRßRRN

r POZDWHU

r 5RGHXL

r 3DDUVHRHUSHHQ

r %RWHU

WERKWIJZE
Omdat we het vlees in zijn geheel gaan braden heeft het even de tijd nodig in de oven. We beginnen dan ook met de bereiding
van het vlees. Zorg eerst dat het vlees goed op kamertemperatuur is, verwarm de oven voor op 100 graden en laat vervolgens
HHQNRHNHQSDQRSKHWYXXUKHHWZRUGHQ'RHUR\DDO]RXWHQSHSHURSKHWYOHHVHQVPHOWHHQßLQNHNORQWERWHULQGHSDQ/DDW
het uitbruisen en leg het vlees er in. Beweeg het vlees regelmatig in de pan en zorg dat het rondom mooi gekleurd is. Leg het
vlees in een ovenschaal maar laat de aanbaksels in de pan zitten en zet deze even weg. Steek de thermometer in het midden van
het vlees, plaats de ovenschaal in het midden van de oven en laat deze verder met rust. Zie de tabel hieronder voor de gewenste
gaarheid. Controleer de thermometer af en toe voor de juiste temperatuur. Let op dat het vlees na het garen in de oven op een
warme plaats licht bedekt met aluminiumfolie moet rusten. De temperatuur van het vlees zal enkele graden stijgen, dus ga voor
de zekerheid altijd uit van 3 tot 5 graden lagere temperatuur dan gewenst.
Dan de jagersaus. Schil de winterpeen en snij deze in kleine blokjes. Pel de rode ui en snipper hier de helft van. Verwarm de
koekenpan met de aanbaksels van het vlees en bak hier de wortel en ui in mee totdat deze zacht en glazig zijn. Blus het geheel
af met de rode wijn en laat dit inkoken tot de helft, giet het water erbij en breng weer aan de kook. Brokkel de kruidkoek er
doorheen en blijf stevig roeren totdat de saus dikker wordt. Even proeven en, indien nodig, op smaak brengen met zout en peper.
Zet een grote steelpan op het vuur met ruim water en wat zout. Laat, zodra het water kookt, de haricots verts in het water zakken
HQNRRNGH]HPLQXWHQDOYRUHQV]HDIWHVSRHOHQPHWNRXGZDWHU+HUKDDOGLWPHWGHSHXOWMHV GH]HKRHYHQPDDUVHFRQGHQ
in het water) en spoel ook deze vervolgens met koud water af.
Als het vlees de juiste temperatuur heeft bereikt en uit de oven is, kan de oven op 180 graden verwarmd worden voor de
DDUGDSSHOV+DNGHNQRßRRNHQPHQJGH]HPHWGHDDUGDSSHOVKHWKHOHEDNMHNDQLQGHRYHQ6FKXGKHWEDNMHWXVVHQWLMGVHHQ
keer. Met een minuut of 20 zijn de aardappels klaar. Snipper nu de andere helft van de ui en verwarm een pannetje op het vuur
met een klontje boter. Verwarm ondertussen de saus. Fruit het uitje aan en doe de groene groentes erbij. Verwarm alles kort
maar goed en breng het geheel op smaak met zout en peper. Direct met de rest van het gerecht serveren.
Bon Appétit

Kerntemperatuur

Gaarheid

Bijna rauw

40-50 ǡ C

Bijna rauw, glazig en bloederig van binnen; voelt bij het indrukken zacht aan en veert niet terug

Rood

50-60 ǡ C

Rood en dof bloederig van binnen; warm van binnen, voelt bij het indrukken elastisch aan en veert terug

Rosé

60-70 ǡ C

Half gaar, licht rosé van binnen; voelt bij het indrukken stevig aan en is elastisch

Doorbakken

70-80 ǡ C

Gaar, vale grijze kleur van binnen; voelt droog en hard aan en veert bij het indrukken niet meer terug
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LES MEDAILLES D‘OR
CHÂTEAU PERROT,
BORDEAUX

2 x 75cl
€ 22.45

1500ml
€ 31.04

(excl. BTW)

(excl. BTW)

(excl. BTW)

LES MÉDAILLÉS D’OR

LES MÉDAILLÉS D’OR

Château Pierrousselle, Bordeaux

Château Les Mondons, Bordeaux

Domaine de Bouchet, Bordeaux

Domaine de Bouchet, Bordeaux

Château Perrot, Bordeaux

Château Pierrousselle, Bordeaux

Château Haut Cravelier, Bordeaux

3 x 75cl
€ 32.74

Château Margerots, Bordeaux Supérieur

(excl. BTW)

6 x 75cl
€ 67.26
(excl. BTW)

|

DOMAINE DE LA
BAUME MERLOT
MAGNUM

2 x 75cl
€ 25.00

Château Les Mondons, Bordeaux
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CHÂTEAU
THOMAS-LAURENT,
BOREDAUX SUPÉRIEUR

THUERRY
ROSE WINE

75cl
€ 13.05
(excl. BTW)

Magnum
1500cl
€ 31.90
(excl. BTW)

CELICIA BERETTA
PROSECCO
SPUMANTE

LOUIS DE SACY
CHAMPAGNE
BRUT

DOMAINE
CHATELAIN
CHABLIS

POUILLY FUMÉ
LES OMBRELLES
FUME BLANC

€ 12.06

€ 16.64

€ 18.70

€ 16,79

(excl. BTW)

(excl. BTW)

(excl. BTW)

(excl. BTW)

WINE CHILL
MOËT & CHANDON
IMPERIAL BRUT

MOËT & CHANDON
NECTAR IMPERIAL

MOËT & CHANDON
ROSÉ IMPERIAL

€ 53.23

€ 58.62

€ 67.25

(excl. BTW)

(excl. BTW)

(excl. BTW)

De design wijnkoeler is een must-have
voor iedere wijnliefhebber die houdt van
een stijlvol gepresenteerd, goed gekoeld
glas wijn. De WINECHILL kan worden
gepersonaliseerd met uw logo.
Prijs op aanvraag.
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BANKET
VRUCHTENSTOL

Prijs € 4.50

Prijs € 14.75

(excl. BTW)

(excl. BTW)

KERSTSTOL DE LUXE

38
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AMANDELKRANS

MOSCOVISCHE TULBAND

Prijs € 7.75

Prijs € 9.75

(excl. BTW)

(excl. BTW)

PRODUCT- & BESTELINFORMATIE
CERTIFICERINGEN

verzenden wij onze producten doorgaans alleen naar Europese

Onze volledige bedrijfsvoering is BRC Storage & Distribution

landen.

JHFHUWLÞFHHUG

POSTNL VERZENDING

De BRC Global Standard Storage & Distribution is een norm

(ZOWEL BINNEN- ALS BUITENLAND)

die eisen stelt aan activiteiten op het gebied van opslag en

2PHHQHIÞFLÄQWHDIZLNNHOLQJWHNXQQHQJDUDQGHUHQYUDJHQZLM

distributie van voedingsmiddelen, verpakkingsmaterialen en

u uw huisadressen volgens onderstaand format aan te leveren.

FRQVXPHQWHQJRHGHUHQ 'H]H FHUWLÞFHULQJ KHOSW RP DDQ GH

Indien u ook het e-mailadres invult van de geadresseerde ontvangt

wettelijke verplichtingen te voldoen en om een hoge mate van

deze een link via e-mail met het Track & Trace nummer waarmee

bescherming van de consument te realiseren.

het pakket gevolgd kan worden. Indien u uw vis- of vleespakketten
via PostNL laat bezorgen is een wens- of kerstkaart hierin

HOUDBAARHEID
Na aankomst van de pakketten garanderen wij dat de vis- en
versproducten 10 dagen houdbaar zijn, mits gekoeld bewaard. In

verplicht. U kunt hiervoor zelf een kaart aanleveren voorzien van
afzendergegevens of wij kunnen deze à € 0,25 per stuk verzorgen.

de diepvries is dit tenminste 3 maanden.

AANLEVERING WENSKAARTEN EN ADRESSEN

PRIJS

Wenskaarten, kerstkaarten, brieven en adresgegevens dienen

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij houden ons het recht voor

uiterlijk 14 dagen voor verzending aangeleverd te worden.

onvoorziene belangrijke prijswijzigingen door te berekenen.

MONSTERS

BETALING

Indien u één of meerdere monsters verlangt dan geven wij hierop

100% vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen.

een korting van 10% mits bij u bezorgd vóór 20 november.

VERZENDING (BINNENLAND)

RECLAMATIES

Indien wij de pakketten (24-uurs service) rechtstreeks aan uw

In de meeste landen zijn onze pakketten vrij van invoerrechten.

relaties in Nederland versturen, dan zijn de verzendkosten € 6,95

Voor eventuele toch te betalen invoerrechten of vertraging zijn

per pakket. Wij geven u hierbij een 100% vers-bezorggarantie.

wij niet aansprakelijk. Het zou voor kunnen komen dat een artikel

Pakketten worden afgeleverd op het huis- of werkadres maar

uitverkocht is. Wij houden ons het recht voor om in zo’n geval dit

niet op postbusadressen&HQWUDOHDßHYHULQJLVNRVWHORRV ELQQHQ

te vervangen voor een soortgelijk product.

Nederland) bij een orderbedrag vanaf € 500,-. Bij een lager
orderbedrag wordt een palletprijs in rekening gebracht van € 35,-.

LEVERING
Niet alleen tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling, maar het

VERZENDING (BUITENLAND)

gehele jaar verzenden wij geschenkpakketten (bijv. met Pasen of

Om de versheid van onze producten bij aankomst te garanderen

bij een jubileum, opening, speciale gelegenheden etc.).

Aanleverformat adressen
Referentie

Dhr/Mw.

Naam

Straat en huisnr.

Toevoeging huisnr.

Postcode

Plaats

Land

E-mail adres

1LHWLQYXOOHQ0Z$YDQGHU/DDU9DQGHUOLQGHQODDQD$$$PVWHUGDP1HGHUODQGLQIR#ÞQHÞVK
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