
Gildeslager Pijnenburg

Specialiteiten
Een ambachtelijke rollade, een 
kant-en-klaar product of een 
smakelijke soep... wij hebben het
allemaal!

Kerstpakketten
Voor uw kerstpakketten hebben wij 
diverse mogelijkheden. Informeer hier 
gerust naar. Alle kerstpakketten gaan 
op bestelling.

Heeft u speciale wensen? Vraag het 
aan één van onze specialisten.

Snacks en koude
schotels
Wij bieden een mooie tapasschaal 
voor een feestelijke en smakelijke dag!

Snackpan klein  € 35,00 
6 / 8 personen
Snackpan groot  € 69,95 
15 personen 
Tapasschaal leisteen € 29,95
4 / 6 personen
Tapasschaal leisteen € 59,95 
6 / 8 personen
1 meter plank  € 35,00 
6 / 8 personen

Koude schotel vlees luxe € 17,95 p.p.
minimaal 4 personen
Koude schotel vis luxe € 22,50 p.p.
minimaal 4 personen

Ook verzorgen wij voor u wild en gevogelte 
en vegetarische gourmetschotel / barbecue 
schaaltjes. Bestel dit tijdig. Vleeswaren 
worden vers voor u afgesneden wanneer u 
de bestelling op komt halen.

Gourmet
Kleine bakjes gourmetvlees van 
ongeveer 300 gram. 
Stel zelf uw gourmet samen!

Gourmet
Gourmetten, een gezellige bezigheid
voor jong en oud. Wij leveren u een 
standaard schotel, bestaande uit 
onderstaande producten.
• Biefstuk
• Hamburger
• Slavink
• Kipfilet
• Spiesjes
• Varkenshaas
• Shoarma

 € 8,50 p.p.

All-in pakket
Wilt u uw gourmet geheel verzorgd 
hebben voor minstens 4 personen, 
dan kunt u bij ons kiezen voor het 
‘gourmet compleet’ pakket.
• Uitjes
• Champignons
• Groenten
• Aardappeltjes
• Sausjes 
• Rauwkost
• Huzarensalade
• Stokbrood (afbak)

 € 7,00 p.p.

Inclusief vlees € 15,50 p.p.
Te bestellen vanaf 4 personen  

Visgourmet
• Pangasius
• Tilapia
• Zalm
• Kabeljauw
• Garnaaltjes

Per schaal  € 29,95
3 à 4 personen

Tip!
Ga voor onze 

eigen gemaakte

huissalades!



Gildeslager Pijnenburg

Winterbarbecue
Wij verzorgen graag uw BBQ party naar wens. U kunt uw eigen assortiment 
samenstellen of een keuze maken uit onze pakketten. Graag adviseren wij 
daarin en maken een passende offerte. 

Slagerij Pijnenburg, uw barbecueSPecialiSt.

Fijne feestdagen en 
   een smaakvol 2020!
Vrijdag 3 januari 2020 staan wij weer 
smakelijk voor u klaar!

FeeStelijKe inSPiratie!Openingstijden

Zondag   - 22/12
gesloten

Maandag   - 23/12
08.00 - 17.00 uur

Dinsdag  - 24/12
07.00 - 16.00 uur

Maandag   - 30/12
08.00 - 18.00 uur

Dinsdag   - 31/12
08.00 - 16.00 uur

Woensdag   - 01/01
gesloten

Donderdag  - 02/01
gesloten

Vrijdag   - 03/01
08.00 - 18.00 uur

Kwaliteitsslagerij Nieuwstraat 10 0161-451289
Marcel Pijnenburg 5126 CE Gilze pijnenburg.gildeslager.nl


