
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij helpen u graag met ideeën voor 
creatief en gezellig tafelen. U kunt uw 
bestelling telefonisch of persoonlijk ten 
minste 1 dag van te voren aan ons 
doorgeven. Bestel tijdig om 
teleurstelling te voorkomen.  

Wij ontmoeten u graag  
in 1 van onze filialen! 

 

 Oosterwolde   0525 621278 
Doornspijk   0525 661276 
Elburg    0525 683747 
Oldebroek   0525 630053 
’t Harde   0525 760160 

www.slagerijvandeweg.nl 

info@slagerijvandeweg.nl 
 

 

Slagerij van de Weg  

 

 

http://www.slagerijvandeweg.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Deze salade wordt mooi 

opgemaakt op een grote schaal 

voor het door u gewenste 

aantal personen.  

Stokbrood   € 2,75 per stuk 

Kruidenboter  € 1,40  

 

 

 

Van de Weg 

Ambachtelijk sinds 1928 

Koude Hapjes 
Standaard hapjes € 0,45 per stuk 

Deze schotel bevat o.a.: rookvlees met 

ei, boterhamworst met augurk, diverse 

soorten plakjes worst, zeeuws spek, 

kaasblokjes, droge worst.  

Luxe hapjes  € 0,70 per stuk 

Deze schotel bevat o.a.: gevuld eitje, 

wraps, rookvlees met ei, ham rolletjes 

met roomkaas, katenspek met brie, 

coppaspiesje, cupje filet american en 

luxe opgemaakte worsthapjes. Deze 

hapjes zijn ook per soort verkrijgbaar.  

 

Salades          prijs per persoon 

Huzarensalade   € 2,25 

Rundvleessalade  € 2,25 

Scharreleisalade  € 2,25 

Zalmsalade   € 2,50 

Rauwkostsalade  € 1,50 

Fruitsalade   € 2,00 

De salade wordt mooi opgemaakt op 

een grote schaal voor het door u 

gewenste aantal personen.  

Stokbrood (±6/7 pers.) € 2,75 per stuk 

Kruidenboter  € 1,40 per stuk 

 

Warme hapjes 
Party pan    € 39,95 klein  ± 100 hapjes 

€ 15,- Borg  € 59,95 groot ± 150 hapjes 

 

Met een party pan zet u wat lekkers op 

tafel. O.a. Sparerib kluifjes, kipspiesjes, 

grillschijfjes, gehaktballetjes en Flint 

Stone boutjes. Ideaal voor een 

verjaardag, bedrijfs- of familiefeest. 

Wij leveren de (elektrische) pannen 

kant- en klaar. Stekker in het 

stopcontact en opwarmen maar!  

Smulsteen   € 20,00 

€ 15,- Borg 

Een smulsteen bevat 60 grillhapjes, 

o.a.: kipspiesjes, kippeling, smulrol, 

worst, mini gehaktballetjes, kip zonder 

naam, lekker gebakken spek, 

kippenlever in spek, grillo’s, enz.  

Verwarm de smulsteen in de oven en 

zo heeft u heerlijke warme hapjes op 

tafel! Deze hapjes zijn ook koud te 

eten en per soort te koop, diverse 

soorten op voorraad.   

Let op: het assortiment van de hapjes 

kan wisselen.  

 

 

Lekker tafelen   
Gourmetschotel    € 1,69 per 100 gram  

Deze schotel bevat o.a.: (assortiment 

kan wisselen) biefstuk, kipfilet, 

schnitzel, minutesteak, mini gehakt 

cordon blue, mini slavink, shoarma, 

mini hamburger, mini pizzaburger.  

Gemiddeld rekenen wij 300 gram vlees 

voor 1 persoon. Ook verkrijgbaar voor  

wok, steengrill of fondue.  

Ovenspecialiteiten 

Meerdere gangen tegelijk bereiden? 

Kies voor vlees uit de oven. Vraag naar 

de mogelijkheden in de winkel. Denk 

bijvoorbeeld aan: kip, biefstuk of 

varkenshaas met saus in braadslee, 

rosbief in braadslee of gevulde 

varkenshaas. En om het compleet te 

maken een heerlijke aardappelgratin.  

Rund- kip- varkensvleesspecialiteiten 

Kom kijken in onze toonbank voor de 

vele soorten specialiteiten. Een 

voorproefje: biefstuk, T-Bone (op 

bestelling), rib eye, carpaccio en 

entrecote. Diverse soorten rollades, 

kipfilet gevuld met brie, ambachtelijke 

kipschnitzel, gevulde kipdijfilet, 

varkenshaas, ambachtelijke 

cordonbleu, cordonbleu extra gevuld, 

varkenstournedos, Veluwse rib, 

braadham of gegaarde beenham die u 

zo in warm water kunt verwarmen.  

 

 

Cadeautips 
Wilt u iemand verrassen? Wij kunnen u 

helpen:  

Vleesschalen vanaf € 15,- in elk 

gewenst bedrag en aantal personen. 

Cadeaubonnen in elk gewenst bedrag. 

Het bedrag hoeft niet in één keer 

besteedt te worden en de bon kan in 

elk filiaal ingeleverd worden. 

Relatiegeschenken:  vleespakket of 

een lekkere rollade, informeer naar de 

mogelijkheden. 

Snijplank met diverse soorten worst 

erop. 

 

 

Wist u dat onze grillworst is 

uitgeroepen tot de lekkerste van 

Nederland? 

 


