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Origineel, exclusief voor Rondou-klanten en 
het ideale recept voor hartverwarmende ein-
dejaarsfeesten. Breng de  familie samen tij-
dens de feesten met de unieke Feestdoos van 
Rondou.

Kwaliteitsvlees verdient een kwaliteits-
verpakking. Zet de Feestdoos (fondue en 
gourmet) op tafel en geniet met z’n allen van 
een gezellig diner.

Gezond en natuurlijk vlees 
hoort bij onze ecologische  visie. 
Volledig vrij van bewaarmiddelen, 
kleurstoffen en gluten. Zeker 
onze huisgemaakte charcuterie. Is 
minder lang houdbaar maar zoveel 
beter voor de gezondheid.

E FERM DEUZEKE VEE A SCHUEN NIEVEJOOR 

DE FEESTDOOS

BESTEL JE FEESTMENU ONLINE VIA SLAGERIJRONDOU.BE
Slagerij Rondou - Pensstraat 5, 3000 Leuven  
+32 16 22 28 27 | slagerijrondou.be

kerstwensen
verse

uit de
 kerststal

en ne gelikkige 
nievejoor

Ontdek ons 
aanbod voor de 

eindejaarsfeesten 
op de achterzijde!

VERKIES  VAKMANSSCHAP 
BOVEN  MASSAPRODUCTIE

TIJD OM  
HET FEESTMENU 

TE KIEZEN



HOE KAN JE 
BESTELLEN?
BESTELLEN KAN UITSLUITEND  
ONLINE: SLAGERIJRONDOU.BE

1  U KIEST UW AFHAALPUNT

2  GEEF JE BESTELLING IN
en betaal meteen, veilig online, 
je volledige bestelling.

GEEF JE BESTELLING VOOR DE KERSTDAGEN 
TEN LAATSTE DOOR OP 17/12 
Afhaalmoment in de slagerij tussen 8u - 13u: 

Donderdag 22/12 
Zaterdag 24/12 

Boetiek blijft open voor afhaling bestellingen  
heel die week. (winkel is gesloten)

GEEF JE BESTELLING VOOR OUD EN NIEUW  
TEN LAATSTE DOOR OP 27/12 

Afhaalmoment in de slagerij tussen 8u - 12u:

Zaterdag 31/12

Openingsuren winkel deze periode:

Winkel is open dinsdag 27/12, 
woensdag 28/12 en donderdag 29/12.
Wij zijn gesloten op vrijdag 30/12. 

3  WIJ BEVESTIGEN JE BESTELLING PER MAIL

4  LATER, IN EEN APARTE MAIL, ONTVANG JE HET UUR 
WAAROP JE JE BESTELLING MAG KOMEN AFHALEN
Noteer zeker je bestelnummer: 

VB.: ABC123

5  OPHALEN
In het afhaalpunt dat je hebt gekozen 
en vergeet je bestelnummer niet!

GELIEVE JE AAN HET TOEGEWEZEN UUR TE HOUDEN

‘Haal af in 
de slagerij’

‘Haal af in 
de boetiek’

APERO
HUISGEMAAKTE VOORAFJES
Een feestavond meteen goed inzetten? Dat doe 
je met een lekker aperitiefhapje. Onze aanrader: 
kort aangebakken kerstpens met warme 
stukjes appel en een crumble van speculaas. 

• Zwarte kerstpensen met rum, appeltjes 
en rozijnen – €3 /stuk (100g)

• Witte kerstpensen met veenbessen 
en foie gras – €4/stuk (100g) 

HUISGEMAAKTE WILDPATE EN MEER...
Wildpaté is altijd feestelijk. Presenteer op een 
sneetje peperkoek of knapperige toast met een 
beetje zoete chutney. Gezelligheid? Check!

• Fazantenpastei – €3 /stuk (100g)
• Hertenpastei met vijgen – €3 /stuk (100g)
• Everzwijnpastei met veenbessen – €3 /stuk (100g)
• Ganzenlever in terrine/ foie gras met 

respect voor het dier – €7,50 /stuk (50g)

HOOFDGERECHTEN
FONDUE, GOURMET OF STEENGRILL
Niets brengt meer warmte in huis dan samen 
fonduen of gourmetten. Je kan kiezen uit 
6 assortimenten met 7 soorten vlees.  

Fancy: je krijgt het vlees mee  
in een prachtige feestdoos, zo op tafel!  
Groenten of sausjes niet inbegrepen. 

• GOURMET 1
Kalkoenfilet, steak, Secreto Iberico,  
varkens haasje, cordon bleu van kalfsvlees,  
grillworstje en hamburger – €12 /pers

• GOURMET 2 
Kalkoenfilet, steak, Secreto Iberico, varkens haasje, 
cordon bleu van kalfsvlees, filet van  
eendenborst en lamskoteletje – €14 /pers

• GOURMET 3
Wildburger met truffel, salcicia van wild,  
hertfilet, everzwijnfilet, fazantenfilet, gegaard  
spek  – €18 /pers

• GOURMET KIDS
Chipolata, hamburger, steak  
en kalkoenfilet – €8/pers

• FONDUE 1
Rundvlees, kalkoenfilet, balletjes, Secreto Iberico,  
merguez – €12 /pers

• FONDUE 2
Rundvlees Wit-Blauw, Agnus Aberdeen, hoevekipfi-
let, kalfsvlees, lamsvlees, salsiccia – €15 /pers

WINTER BBQ VAN RONDOU
• Côte à l’os WB - €29/stuk van 1 kg 
• Côte à l’os Hereford - €36/stuk van 1 kg
• Côte à l’os Rubia - €60/stuk van 1 kg
• Côte à l’os Freygaard - €50/stuk van 1 kg
• Côte à l’os Wagyu - €94/stuk van 1 kg
• Tomahawk Agnus - €36/stuk van 1 kg
• Picanha Agnus - €25/stuk van 1 kg

INLANDS WILD
Mag het voor jou wat wilder? Everzwijn en hert/
ree uit de Belgische Ardennen (Oignies). In ons 
wild-aanbod vind je vast je zin. Neem er een rode 
wijnsaus en kroketjes bij en het is meteen feest!

• Stoofvlees van hert of everzwijn − €25/kg
• Gebraad van hert of everzwijn − €35 - €28/kg
• Filet van ree, hert of everzwijn − €65 -  

€55 - €36/kg
• Kotelet van hert of everzwijn − €8/stuk - €7/stuk
• Hazerug op been − €34/stuk

GEVULDE EN ONTBEENDE KALKOEN 
3,5KG VOOR 6 TOT 10 PERSONEN

• VULLING 1 
Kalfsgehakt, champignons, cognac  
en pistaches – €85/stuk

• VULLING 2
Gevogeltegehakt, peperkoek en appeltjes  
(niet glutenvrij) – €85/stuk

• VULLING 3
Gehakt, kastanjes en boschampignons – €95/stuk 

4,5KG VOOR 10 TOT 16 PERSONEN (zelfde vulling hierboven)

• VULLING 1 €110/stuk

• VULLING 2 €110/stuk

• VULLING 3 €122/stuk 

EXTRA
Vulling zwarte truffel – €10 /stuk

GRATIS 
Huisgemaakte fond voor saus (+ recept)

SIDE DISHES 
Aardappelkroketten – €0,50 /kroket 
Veenbessenkonfijt of uienkonfijt – €2 /potje van 100g

GEVULDE EN ONTBEENDE KIP
1,6 KG VOOR 4 TOT 6 PERSONEN (zelfde vulling hierboven)

• VULLING 1  €40/stuk

• VULLING 2 €40/stuk

• VULLING 3 €45/stuk 

PLUIMVEE
Al onze kippen lopen overdag heerlijk buiten 
te kakelen. Dat zorgt voor topkwaliteit!  

• Hoevekip – €25 /stuk
• Zwartpootkip – €25/stuk
• Bresse kip – €40 /stuk
• Parelhoen – €15/stuk
• Fazant − €16/stuk
• Patrijs − €19/stuk
• Kalkoen in been 3,5kg − €53/stuk /  

4,5kg - €68/stuk
• Ontbeende kalkoen 3,5kg - €73/stuk

4,5kg - €95/stuk
• Wilde eend − €14/stuk

WE STOPPEN ALS DE LIMIET VAN 500 BESTELLINGEN

BEREIKT IS, DUS BESTEL TIJDIG.

€70/stuk

SCHORT / 1 MAAT 

SERIAL GRILLER

CADEAUBON
Bedrag naar keuze

CADEAUTIP


