De lekker eten winkel

Echte groenteman
Hilko Jonkman

Hallo vitaminebommetjes!

Spruitjes

€0,79

€1,99

500gram
Rundergehakt €3,95

Uit eigen snijkeuken...

Versgesneden
hutspot

500 gram

€0,99

Keuze uit meer dan 10 verschillende soorten, dus
voor ieder wat wils! Kom snel langs!
Eens wat anders...

Gedroogde
bruine bonen

500 gram

€1,49

Een goede basis voor een gezonde en smakelijke
maaltijd.

Bruine bonenschotel met o.a.
braadworst en gehakt
Dinsdag 30 november 2021

Keurslagerkoopje!

4 stuks

€7,25

Keurslagerkoopje!

Deze week zijn ze weer met liefde voor u
aan het bakken:

Herfstgoulash

Pepernotenbrood

Mals varkensvlees met wortel,
ui en paprika. Mmm...

€2,45

Duokoopje

Speculaasstaaf

met echte amandelspijs
Samen
+
Speculaasmolens
€5,98

Varkensstoverij met
Staphorster hutspot
Afhaalmenu’s kunnen warm
afgehaald worden op werkdagen
tussen 16:30 en 18:00 uur
per
en op zaterdag tussen
persoon
11:30 en 13:00 uur.
5

€5,9

Lekker op de boterham!

Per stuk

Kipreepjes in champignonroomsaus, sperzieboontjes en
gebakken aardappeltjes

Maandag 29 november 2021

Bij 150 gram gebraden
kiprollade een bakje herfstsalade geheel GRATIS

Alvast even voorproeven...
Gevuld met echte kruidnoten

Donderdag 25 november 2021

Runder-saté of babi pangang met
nasi of gebakken
aardappeltjes

Vleeswarenkoopje!

• DE BAKKERS VAN BERGERSLAG •

Spinazie met room, sucadelapje
in jus en aardappelpuree

Rundergoulash met
Hongaarse rijstschotel

Een heerlijke gehaktrolletje
met rauwe ham, spinazie en kaas.

Die vitamientjes! Perssinaasappel heeft een friszoete
smaak. Heerlijk voor een versgeperst glaasje sinaasappelsap.

Woensdag 24 november 2021

Zaterdag 27 november 2021

Verrassingsrolletjes

Echte Bakker
Bergerslag

Afhaalmaaltijden

Vrijdag 26 november 2021

Sla uw slag

kilo voor

2 kilo

Perssinaasappelen

Keurslager
Bergerslag

Rundergehakt

Ons rundergehakt is wederom
beoordeeld met een 10 en daar
zijn we best wel trots op! Ons
rundergehakt wordt gemaakt
van 100% Hollands rundvlees
en bevat geen toevoegingen,
dus puurder wordt het niet. De
mogelijkheden met rundergehakt... eindeloos!
De prijs is deze week lekker laag,

Spruitjes hebben een mild bittere
koolsmaak, hierdoor zijn ze vaak minder populair
onder kinderen. Als je andere ingrediënten toevoegt,
wordt deze smaak minder uitgesproken.
Ze zijn hard nodig...

U weet het...
het lekkere genieten begint bij...
Verscentrum Staphorst
Ebbinge Wubbenlaan 5
7951AA, Staphorst

500 gram

€4,95

Keurslager Culinair

Stamppotbuffetje

Medium
portie

€6,50

Echt genieten begint bij...
Keurslager Bergerslag te Staphorst!

onze Dagknallers!
ELKE MAANDAG

Slavinken
4 stuks

€ 3,98

ELKE DINSDAG

Verse worst
Kilo

€ 6,98

ELKE WOENSDAG

Half-om-half gehakt
500 gram

€ 3,50

Rundergehakt
500 gram

€ 4,50

ELKE DONDERDAG

Rundersteaks
3 stuks

€ 8,95

ELKE VRIJDAG

Kipschnitzels
4 stuks

€ 6,98

ELKE ZATERDAG

De aanbiedingen van de Echte Groenteman zijn geldig van
maandag 22 november t/m zaterdag 27 november 2021

De aanbiedingen van de Echte Bakker zijn geldig van
woensdag 24 november t/m zaterdag 27 november 2021

Hilko Jonkman,
de echte groenteman

Bergerslag,
uw Echte Bakker

Telefoon: 0522-464158
Email: info@hilkojonkman.nl

Telefoon: 0522-462047
Email: info@bergerslag.nl

De aanbiedingen van de Keurslager zijn geldig van
woensdag 24 november t/m zaterdag 27 november 2021

Bergerslag,
uw Keurslager
KEURSLAGER

Telefoon: 0522-462328
Email: info@bergerslag.nl

Shoarmapakket
Per stuk

€ 7,95

euroburgers!
MAANDAG T/M DONDERDAG
Elke week 2 andere burgers.
per stu
• Rolladeschijf
k
• Shoarmaburger

€1,00

