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Kaasfondue 
Deze kunt u zelf samenstellen:

• Gruyere (Zwitsers) 
 

• Appenzeller (Zwitsers)
• Emmentaler (Zwitsers) 

• Comté (Frans) 
• Chaumes (Frans)

wij van wevers food  

hebben verstand van  

lekker eten, laat de  

feestdagen maar aan  

ons over

GOURMET EN  
FONDUESCHOTELS

1. Gourmet normaal  p.p. € 7,49
 

chipolataworstje, hamburger, speklap  

2. Gourmet de luxe  p.p. € 8,49
 

chipolataworstje, hamburger, speklap, 
cordon bleu, 3 soorten shaslick 

3. Gourmet marinee  p.p. € 9,59
biefstuk, kalfsoester, kipschnitzel,  

 
(alles lekker gemarineerd) 

4. Gourmet du chef  p.p. € 10,49
ossenhaas, lamskotelet, varkenshaas
kalfsoester, entrecote, tartaartje 

5. Gourmet superieur         p.p. € 11,95
 

 
kalfstartaar

6. Visgourmet            Dagprijs
 

 
scampi’s, garnalen 

Natuurlijk  KUNT U BIJ ONS OOK 
WEER TERECHT VOOR HET  

KERSTVLEES IN AL zIJN VARIATIES

elke schotel is te bestellen vanaf 2 personen

NIEUW   !   7. Groenten gourmet schaal     p.p € 9,95
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info@weversfood.nl 
Tel. daalhof 
043-343 73 63 
Tel. sint pieter 
043-326 07 99

luxe voorgerechten 

• Salade caprese  
  
• Seranoham met meloen 
• Vitello tonato
• Garnalen cocktail
• Salade gerookte kip

€ 6,95

huisgemaakte warme saus

 
   heerlijk bij ons malse stukje kalfsvlees
• Portsaus 
• Rode wijnsaus 
• Bospaddenstoelensaus
• Pepersaus

Carpaccio van ossenhaas

Lekker dun gesneden ossenhaas.  

verpakt per persoon en met  

€ 6,95

kant en klare gerechten

• Kippenragout                 100 gram € 1,97
• Overheerlijke Kalfsragout     100 gram € 2,39
• Wildgoulash                 100 gram € 2,79
• Sucade duroc in wildsaus  100 gram € 1,99
• Konijnenbouten in saus        per stuk   € 7,95

       per stuk   € 7,95
• Varkenshaas in portsaus      100 gram € 2,19
• Varkenshaas in bospaddenstoelensaus
    100 gram € 2,19

 
                   100 gram € 3,49
• Kogelbiefstukjes in peperroomsaus 
                   100 gram € 3,29
• Kogelbiefstukjes in portsaus 
                   100 gram € 3,49

 
                   100 gram € 3,69

 
                   100 gram € 3,99
• Hertenbiefstuk in bospaddenstoelen  
   wildsaus                  100 gram € 3,89

Laat u in één van onze winkels verrassen  
door ons heerlijke kerst assortiment
gaarne uiterlijk 18 december bestellen in verband  

met de te verwachten drukte

folder 2020 definitief.indd   2 30-11-2021   15:43:50

€ 5,95
Met parmaham per portie €6,95


