
Hier een greep uit ons assortiment: 
 
RAUWEHAM EN SPEK: 
ouderwetse boerenham 
dubbel-gerookte boerenham 
rauwe ham 
coburgerham 
ardennerham 
parmaham 
serranoham 
ham van het huis 
paségaham 
boeren-bacon 
ontbijtspek 
 
GEKOOKTE HAM: 
slagers-achterham 
achterham 
gegrilde honingham 
beenham 
casslerrib 
Geroosterde casslerrib 
Casslerrib met peperkorreltjes 
Hamrolletje kruidenkaas 
 
GEKOOKT SPEK: 
katenspek 
zeeuwsspek 
mosterdspek 
zeeuwsgebraad 
 
BOTERHAMWORST: 
Smul-worst 
blik boterhamworst 
eigengemaakte boterhamworst 
gelderse worst 
palingworst 
grilworst 
gezichtjes-boterhamworst 
mortadella 
 
SNIJWORST: 
snijworst 
wijncervelaat 
boerensnijworst 
boerenmetworst 
Brabantse metworst 
pain d’ardenne 
peperblok 
salami 



chorizo 
ossenworst 
kippenworst 
kalkoenworst 
 
 
MAGER BROODBELEG: 
Limousine rosbief 
runder-rollade  
kippenfricandon  
gerookte kipfilet 
gebraden kiprollade 
kiprollade met shoarma kruiden 
gebraden kipfilet 
kip‐cervelaat  
kip‐grilworst 
kalkoen‐cervelaat 
biefstukworst 
rundermelange 
runder‐rookvlees 
etc. 
 
GEBRADEN GEHAKT: 
gebraden gehakt van het huis 
gebraden gehakt de Kets 
gebraden gehakt naturel 
gebraden gehakt met ui 
gebraden gehakt met kaas 
gebraden gehakt met sambal 
gebraden gehakt met saté 
gehakt met ei 
 
LEVERPRODUKTEN: 
bloklever 
varkens schelplever 
runderlever 
berliner 
leverkaas 
haagse leverworst 
snij paté 
 
GEBRADEN VLEESWAREN: 
gebraden limousine rosbief 
runderrollade 
Fricandeau 
 



 
KIP –KALKOENVLEES: 
gerookte kipfilet 
gebraden kipfilet 
gebraden kiprollade 
kiprollade met shoarmakruiden 
bretonse kiprollade 
kip tuinkruiden 
kip in aspic 
kalkoen in gelei 
kippenworst 
kalkoenworst 
 
OVERIGE SOORTEN: 
tongenworst 
rundertong 
cornedbeef 
rundermelange 
gentsekop 
prescop 
snijzult 
groetenmix 
bak bloedworst 
balkenbrij 
kaantjes 
LIMOUSINE ROSBIEF 
LIMOUSINE RUNDER-ROLLADE 
KIPPENGEHAKT 
KIPPENWORST, KIPMIX 
 
KIPFILET GEBRADEN, TUINKRUIDEN 
KIPFILET GEROOKT 
RUNDERBIEF, OSSEWORST 
PEKELVLEES 
DIVERSE SOORTEN ROOKVLEES 
HAM VAN HET HUIS (SUPER-MAGERE RAUWEHAM) 
pekelvlees 
 
SALADE’S: 
 
crabsalade 
zalmsalade 
tonijnsalade 
zalm/crabsalade 
garnalensalade 
kip-lekker salade 
kip-saté salade 
kip-kerry mild 
kip-kerry pittig 
ham-prei salade 
beenham salade 
bouillon salade 



salade van het huis 
gyros-salade 
hammousse 
ei salade 
ei-bieslook salade 
surinaamse ei-salade 
sellery salade 
sellery-kruidenkaas salade 
bieslook roomkaas ( heksenkaas) 
rundvleeshuzarensalade 
FILET AMERICAIN: 
 
Filet American 
Filet American met ui 
Filet American martino 
Filet American Carpaccio 
 
PATE’S: 
ROOMPATÉ 
PEPERPATÉ 
CHAMPIGNONPATÉ 
KNOFLOOKPATÉ 
VEENBESSENPATÉ 
PATÉ VAN HET HUIS 
EVERZWIJNPATÉ 
LIKKEPOT 
 
LEVERWORST: 
BORREL LEVERWORST, WIMS LEVERWORST 
BOLLETJE SMEERLEVERWORST 
KALFSLEVERWORST MET SPEK 
SAKS KALFSSMEERLEVERWORST 
 
DROGE WORST: 
goliath cervelaatje 
Brabantse metworst 
ring boerenmetworst 
ringetje zachte worst 
Pur-porc bistro 
3 worstjes voor 6,00 € 
 
GEBRADEN SNACKS: 
indische gehaktballetjes 
mini-fricandelletjes 
borrel gehaktballetjes 
Grillworstje. 
 
VERS VLEES: 
Dikbil biefstuk 
Runder-carpaccio 
lange varkenshaas 
Oostenrijkse schnitzels 
kip-wiener schnitzels 



kip schnitzels 
kip-krokant schnitzels 
kip cordon bleu extra 
portie kipsaté kant en klaar 
 
VIS: 
overheerlijke zalmfilet 
 
SNACKS:  
 fricandellen 
frikandel grof 
Ad van Geloven kroketten 
stoofvlees kroketten 
goulashkroket 
bitterballen 
kalfskroket 
bami-blok extra pittig 
bami/saté schijf 
nassibal extra pittg 
loempia exellent 
sitosticks gold 
satérol 
gehaktbal uit eigen keuken 
gehaktbal berehap speciaal 
gehaktstaaf classic 
kaassoufflés super halve maan 
mexicano’s 
Kip corn 
etc. 
 
BRABANTSE 
WORSTENBROODJES 
4 stuks 1,98 
 
KAAS: 
WIJ VERKOPEN KAAS VAN HET MERK: 
 
DRIEMOLENSKAAS OMDAT HET: 
1) SMEUIGER IS 
2) MINDER ZOUT IS 
3) MEER SMAAK HEEFT. 
Wij kunnen de kaas ook in plakjes snijden en indien nodig 
leggen wij tussen elke schijf 
een velletje om het aan elkaar plakken tegen te gaan. 
Ook kunnen wij voor U de kaas in blokjes snijden zodat U dat 
op Uw feestje niet zelf hoeft te doen. 
 
Vakantie: laat de kaas door ons vacuümeren. 
 



WAT WIJ ZOAL HEBBEN: 
DRIEMOLENSKAAS VAN JONG TOT OVERJARIG 
MET EN ZONDER KORST. 
DE ALLERLEKKERSTE KOMIJNEKAAS, NATUURLIJK 
OOK DRIEMOLENSKAAS. 
 
Ook voeren wij het merk STOMPETOREN  
bekent om zijn overheerlijke LIGHT-kaas. 
 
Oude kaas speciaal: probeer onze DRIELSE OUDE KAAS eens! 
 
30+ kaas: wij hebben de aller-lekkerste nl: DELIGHT jong-belegen en belegen! 
 
MAASLANDERKAAS 
BOEREN BELEGEN STOLWIJKERKAAS 
GATENKAAS (maasdammer) 
GEITENKAAS 
MOSTERDKAAS 
WALNOTENKAAS 
KRUIDENKAAS 
DE ALLERLEKKERSTE 20 EN 30+ KAAS , 
DIVERSE SOORTEN VAN ONS EIGEN MERK. 
HEERLIJKE ROOMBRIE. 
 
U MAG NATUURLIJK KEUREN 
. 
ELKE WEEK ZIJN ER DIVERSE SOORTEN 
IN DE RECLAME.( kijk bij aanbiedingen!) 
TIP: 
UITPRINTEN , MAKKELIJK BIJ ONLINE BESTELLEN. 


