
006 Tournedos/ossenhaas lapjes/stuk            gram

004 Entre-cote lapjes/stuk            gram

001 Kogelbiefstuk lapjes/stuk        gram

012 Rosbief lapjes/stuk         gram

003 Ezeltje (stoofstuk) gram

020 Côte a L’os gram

013 T-bone steak gram

030 Dry-aged côte a L’os gram

032 Dry-aged T-bone steak gram

664 Kalfslapjes  stuk

662 Kalfshaas  gram

667 kalfsoesters  stuk

661 Kalfsfricandeau  gram

672 Kalfsschnitsel  stuk

663 Kalfskarbonade met been  stuk

668 Kalfspoulet  gram

669 Kalfsschenkel  stuk

642 Lamsbout  gram

641
Gem. lamsbout in braadzak 

met kruiden en garnituur
 gram

652 Lamsrugfilet naturel  stuk

1652 Lamsrugfilet gemarineerd stuk

653 Lamshaasjes naturel  stuk

1653 Lamshaasjes gemarineerd  stuk

644 Lamskarbonade stuk

654 Lamsrack koteletjes naturel  stuk

1654 Lamsrack koteletjes gemarineerd stuk

655
Lamsrack in braadzak
met kruiden en garnituur

 stuk

650 Lamsgehakt  gram

649 Lamsrollade Provençe  gram

615 Hertenrugfilet stuk zonder been gram

617 Hertenrugfilet biefstuk stuk

616 Reerugfilet gram

613 Hazerugfilet stuk

614 Hazenbout stuk

618 Wildzwijnfilet gram

623 Wildpoulet gram

619 Eendenborstfilet stuk

622 Parelhoenfilet stuk

620 Fazantfilet stuk

695 Konijnenbout stuk

610 Konijnenrugfilet stuk

686 Kipfilet stuk

684 Soepkip heel stuk

694 Baby kalkoen stuk

690 Kalkoenborst gram

691 Kalkoenhaasjes stuk

784 Scharrelkipfilet stuk

782 Scharrelkipbouten stuk

783 Scharrelkip heel stuk

781 Scharreldrumsticks stuk

KERST
  k e u r s l a g e r
E R I K  P I N C K A E R S

VLEESSPECIALITEITEN

WILD EN GEVOGELTE

054 Varkenshaas lang  stuk

055 Kophaasjes  stuk

052 Varkensfilet gram

081 Gev. varkensfilet met pruimen en abrikozen gram

084
Pommedorehaasjes
gevuld met zontomaatjes

 stuk

085 Katenhaasjes  stuk

053 Varkensfricandeau gram

092 Varkenskarbonade rack gram

093 Varkenslende steak gram

094 Gemarineerde varkensrollade in braadzak gram
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KOUDE VOORGERECHTEN

551
Zalmterrine
plakje 100 g

 plak €3,90/100 g

552
Terrine van forel & serrano-
ham plakje 100 g             

 plak €3,90/100 g

565
Mousse van crab l’Amoricain     
plakje 100 g           

 plak €3,50/100 g

554
Paté en croûte mousse de 
canard plakje 100 g       

  plak €3,50/100 g

568
Wildterrine en croûte 
plakje 100 g           

  plak €3,90/100 g

566
Cocktail gamba’s in dille-look
in cup

  pers €6,25/stuk

395
Verse zalmcocktail 
in cup

  pers €4,95/stuk

351
Kipcocktail met fruit
in cup

 pers €3,50/stuk

600
Carpaccio van ossenhaas
met dressing en pijnboompitjes

  pers €5,25/p.p.

601
Carpaccio gerookte kipfilet               
met frambozendressing

  pers €4,75/p.p.

603
Carpaccio van zalmfilet     
met mosterddressing           

  pers €5,25/p.p.

605
Carpaccio van hertenfilet 
met dressing           

 pers €5,25/p.p.

606

Vitello tonnato       
gebraden kalfsbiefstuk met to-

nijnmayonaise    

  pers €5,25/p.p.

CARPACCIO

471 Heldere bospaddestoelensoep   l iter €5,50/liter

478 Heldere ossenstaartsoep               l iter €5,50/liter

467 Runderbouillonsoep      l iter €4,95/liter

468 Heldere kippensoep              l iter €4,95/liter

464 Verse champignonsoep             l iter €4,95/liter

477 Hubertussoep            l iter €5,50/liter

476 Kervelsoep met ger. zalm  l iter €5,50/liter

475
Kreeftensoep 
op basis van bisque met 
canadese kreeft

 l iter €8,95/liter

474 Gevulde vissoep  l iter €8,25/liter

SOEPEN

514 Scampi’s in duivelsaus  pers €3,90/100 g

480 Kalfsragoût               gram €2,45/100 g

481 Kippenragoût & champignons         gram €1,54/100 g

570
Feuilleté met zeevruchten   
met garnalen, zalm & coquil les           

  stuk €4,75/stuk

WARME VOORGERECHTEN

495
Gebraden konijnenbout
op limburgse wijze

 pers €1,49/100 g

494
Gebraden konijnenbout
met zwarte pruimen             

  pers €1,49/100 g

499 Wildgoulash             pers €2,49/100 g

498 Hazenpeper             pers €2,29/100 g

490
Varkenshaas
in champignonsaus         

  pers €1,94/100 g

491
Varkenshaas
in pepersaus         

  pers €1,94/100 g

510
Gebraden beenham
in roomsaus 2 pers

  bakje €9,90/bakje

493
Gebr. varkensfilet
in champ. saus 2 pers

  bakje €9,25/bakje

512
Kipfilet
in archiducsaus 2 pers

  bakje €9,90/bakje

496
Kalkoenfilet in Limburgse 
mosterdsaus 2 pers

  bakje €9,90/bakje

517
Contra-filet met saus naar 
keuze, doorbakken, 2 pers

  bakje €14,95bakje

509
Gebr. kalfsfricandeau 
in thijm/roomsaus 2 pers

  bakje €15,90bakje

511
Zalmmoot in vissaus
1 pers

  bakje €8,95/bakje

513
Zeewolf in vissaus
1 pers

  bakje €8,95/bakje

515
Scampi’s in duivelsaus
1 pers

 bakje €9,50/bakje

HOOFDGERECHTEN

365 Cocktailsaus             gram €1,15/100 g

368 Stroganoffsaus             gram €1,15/100 g

369 Zigeunersaus           gram €1,15/100 g

366 Knoflooksaus          gram €1,15/100 g

KOUDE SAUZEN

Soepen zijn alleen per liter te verkrijgen



652 Gemarineerde lamsrugfilet             stuk

654 Gemarineerde lamsracks            stuk

627 Gemarineerde gamba’s          stuk

626 Gemarineerde zalmfilet          stuk

Met Kerst kunnen de standaard schalen niet worden 
veranderd, wel kunt u een extra aanvulling los krijgen.

556
Verse aardappelkroketjes
doosje 10 stuks

  stuk €2,95/st

558 Krieltjes naturel per 500 g stuk €3,25/st

1558 Krieltjes gekruid per 500 g    stuk €3,25/st

559 Stoofpeertjes met rode wijn             stuk €1,65/st

561 Appeltjes met veenbessen            stuk €2,45/st

562 Witlofrolletjes met ham   stuk €2,99/st

557 Gratin Dauphinois per 500 g   stuk €3,75/st

SUPPLEMENTEN

373 Rode portsaus             l iter €1,54/100 g

367 Rode wijnsaus             l iter €1,49/100 g

370 Champignonsaus           l iter €1,25/100 g

368 Stroganoffsaus           l iter €1,15/100 g

364 Limburgse mosterdsaus   l iter €1,49/100 g

371 Pepersaus   l iter €1,25/100 g

375 Wildsaus   l iter €1,79/100 g

377 Archiducsaus   l iter €1,64/100 g

WARME SAUZEN

580 Klassieke tiramisu            pers €3,25/st

579 Chocolade/amandel bavarois            pers €3,25/st

582
Mono latte macchiato
roomijs met koffie en meringue         

  pers €3,25/st

584
Mono amaretto 
bavarois met amandel/choco-
biscuit       

  pers €3,25/st

DESSERT

325
Kerstpaté met cranberry & 
peer          

  gram €1,99/100 g

329 Terrine méditerannée           gram €1,99/100 g

309
Terrine de Liège 
met noten &  stroop        

  gram €1,99/100 g

302 Terrine Belle de Boskoop           gram €1,99/100 g

315
Breughel terrine
met rozijnen & rode port

  gram €1,99/100 g

312 Terrine met uienconfijt   gram €1,99/100 g

307 Vijgenterrine   gram €1,99/100 g

309 Terrine grand-mère & stroop   gram €1,99/100 g

317 Wildterrine met knoflook   gram €2,35/100 g

320 Reeterrine  gram €2,35/100 g

324 Haasterrine   gram €2,35/100 g

314 Hammousse   gram €2,39/100 g

300 Zalmmousse   gram €2,99/100 g

301 Ananaspaté   gram €1,59/100 g

306 Peperpaté  gram €1,64/100 g

311 Walnoten paté   gram €1,74/100 g

308 Roompaté   gram €1,58/100 g

305 Champignonpaté   gram €1,59/100 g

316 Cranberrypaté   gram €1,74/100 g

304 Boerenpaté   gram €1,59/100 g

631

Gourmet populair met biefstuk, 

varkenslapje, kipfi let, worstje, 

pizzaburger, cordonbleu & spek

  pers €6,50/p.p.

633
Gourmet populair compleet
vlees, salades, sauzen, groenten

  pers €13,50/p.p.

632

Gourmet de luxe met  bief-

stuk, kalfslapje, kalkoenlapje, 

kipspiesje varkenshaas & 

gemarineerde reepjes             

  pers €7,50/p.p.

639
Gourmet de luxe compleet
vlees, salades, sauzen, groenten        

  pers €14,50/p.p.

636
Visgourmet met zalmfilet, to-
nijnfi let, pangafi let, kabeljauw-
fi let & scampi’s         

  pers €9,50/p.p.

1636
Visgourmet compleet
vis, salades, sauzen, groenten

pers €16,50/p.p.

637 Wildgourmet 5 soorten wild       pers €9,50/p.p.

1637
Wildgourmet compleet
wild, salades, sauzen, groenten

pers €16,50/p.p.

635

Steengrill met biefstuk, kip-

fi let, varkenslapje, worstje, 

hamburger & spek

  pers €6,50/p.p.

1635
Steengrill compleet
vlees, salades, sauzen, groenten

pers €13,50/p.p.

638
Kindergourmet met worstje, 
pizzaburger, hamburger, kipfi let 
& gri l lburger

pers €3,95/p.p.

634

Fondue populair 
met biefstuk, kipfi let, 

varkenshaas,kalfsbiefstuk & 

gehaktballetjes

  pers €6,50/p.p.

GOURMET/STEENGRILL/FONDUE
vanaf 2 personen

PATÉ



Erik Pinckaers
Kerkstraat 12a

Eijsden
Tel. 043-4091226

www.partyservice-pinckaers.nl

staat uw keuze er niet bij? Vraag het gerust.

in de week vooraf gaande aan Kerstmis zijn 
wij geopend zoals normaal.
Zondag 23 decemcer zijn wij gesloten.
Maandag 24 december zijn wij geopend 
van 7.00 -15.00 uur. tevens kunt u ook uw 
bestelling afhalen in de garage.

in de week vooraf gaande aan nieuwjaar zijn 
wij geopend zoals normaal.
Zondag 30 december zijn wij gesloten.
Maandag 31 december zijn wij geopend 
van 8.00-15.00 uur.
Dinsdag 1 & woensdag 2 januari zijn wij 
gesloten.

Graag zien wij uw bestelling tegemoet 
t/m zaterdag 15 december.

zet- en drukfouten voorbehouden.

267 Kersttrip           gram

232 Gegrilde ham           gram

233 Gebraden beenham        gram

287 Panchetta gram

295 Gebraden kalfsfricandeau gram

257 Parmaham gram

258 Gandaham gram

259 Serranoham gram

256 Rookvlees gram

255 Gebraden rosbief gram

211 Oude boerenham gram

203 Ardennerham gram

261 Schwarzwalder schincken gram

220 Pain d’Ardenne gram

186 Jambon de Bayonne gram

191 Livar oude boerenham gram

197 Méditeraanse droogworst gram

353
Kerstsalade 
met kalkoen, fruit, asperges en ei           

 gram

340 Kip-waldorfsalade            gram

339 Kip-cocktailsalade         gram

338 Kip-kerriesalade met fruit          gram

343 Selleriesalade  gram

342 Rauwkostsalade  gram

333 Eiersalade  gram

337 Huisgemaakte koude schotel  gram

336 Vleessalade  gram

344 Uitjes monegask  gram

359 Zalmsalade  gram

358 Tonijnsalade  gram

352 Forelsalade  gram

357 Krabsalade  gram

361 Tijgergarnalencocktail  gram

362 Tijgergarnalen in looksaus  gram

355 Kreeftencocktail  gram

354 Gamba’s met dille &knoflook  gram

381 Keursalade  gram

383 ‘t Appelke salade gram

386 Waldorfsalade gram

387 Komkommer/dillesalade gram

389 Groene salade gram

392 Pasta/tonijnsalade gram

398 Verse zalmcocktail gram

w i j  w e n s e n  u  p r e t t i G e  f e e s t d a G e n  e n  e e n  G e z o n d  2 0 1 9 !

HAPJES

SALADES 

Naam

Adres

Plaats

Afhaaldag

Tel.nr

531 Saucijzenbroodje stuk

532 Worstenbroodje stuk

533 Kaasrolletje stuk

542 Quiche lorraine Ø11 cm stuk

544 Quiche zalm Ø11 cm stuk

543 Quiche ham/prei Ø11 cm stuk

546 Quiche mozzarella/tomaat Ø11 cm stuk

HARTIGE VLEESWAREN


