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BOERDERIJKIPPEN HEBBEN EEN BETER LEVEN
Wanneer u bij de Keurslager een stukje Boerderijkip koopt, weet u wat u
krijgt: ambachtelijke Hollandse scharrelkip. Eerlijk vlees, dat met zorg en
aandacht de weg naar uw bord heeft gevonden. Onze boeren kiezen bewust
voor duurzaamheid, en respecteren het dierenwelzijn. Boerderijkippen leiden
daardoor een plezierig leven met weinig stress. Elk exemplaar wordt door ons
met de grootste zorg omringd: van ei tot kip zijn onze vakmensen erbij. En
natuurlijk ook daarna. En omdat we van begin tot eind blijven controleren of
we voldoen aan de hoge keurmerkeisen, is die kwaliteit gewaarborgd.

RUNDVLEES EN KALFSVLEES UIT TWENTE

KWALITEIT
MET EEN VERHAAL
Een slagerij met vaklieden. Pure passie en verantwoord
vlees. Wij van Keurslagerij Klaver met vestigingen in
Lelystad en Dronten geven u graag een voorproefje van
onze producten en aanbiedingen.

Twents rundvlees
Hollands varkensvlees
Echte scharrel Boerderijkip
Dagverse maaltijden
Catering van A tot Z
Alles voor de barbecue

ONS RUNDVLEES
Bij het selecteren van het beste rundvlees hebben wij
gekeken naar een aantal punten. Wij willen graag
Hollands rundvlees, we willen dat er goed voor de dieren
wordt gezorgd en dat de smaak geweldig is. Voor minder
doen we het niet.
Dat hebben wij gevonden in ons Hollands rundvlees uit
Twente. Daar zijn een aantal boeren met dezelfde passie
voor vee en vlees. Met dit rundvlees geeft u een extra
dimensie aan de maaltijd. Sappig, smaakvol en puur.
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WIJ STAAN VOOR U KLAAR!
In een winkel zoals onze Keurslagerij Klaver,
wordt dagelijks gewerkt met verse producten.
En die producten verdienen alleen het beste. Ons
werk is namelijk onze passie en we willen dat de
toonbank gevuld is met kwaliteitsproducten vol
smaak. Daarnaast kijken we graag verder, want het
slagersvak houdt niet op met een goed gevulde
toonbank. Wij vinden de herkomst van het vlees
misschien wel belangrijker. We ontwikkelen nieuwe
producten, zorgen dat iedereen het hele jaar door bij
ons terecht kan. Of het nu om een lekkere maaltijd
gaat, een passend bereidingsadvies, perfect geregeld
catering; wij gaan altijd voor u aan de slag. Heeft u
vragen, andere wensen of een goed idee? Deel het
met ons! Want een Keurslager kijkt verder!
Hartelijke groet,
Keurslager Klaver
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Bij het selecteren van het beste rundvlees hebben wij gekeken naar een
aantal punten. Wij willen graag Hollands rundvlees, we willen dat er goed
voor de dieren wordt gezorgd en dat de smaak geweldig is. Voor minder
doen we het niet. Dat hebben wij gevonden in ons Hollands rundvlees uit
Twente. Daar zitten een aantal boeren met dezelfde passie voor vee en vlees.
En geloof het of niet, met dit rundvlees geeft u een extra dimensie aan de
maaltijd. Sappig, smaakvol en puur. Zoals rundvlees bedoeld is.

VARKENSVLEES VAN POLDERPORQUE IS VARKENSVLEES MET SMAAK!
Wij verkopen varkensvlees van PolderPorque, dat is een bedrijf wat geleid wordt
door studenten. Van zaadje tot karbonaadje wordt geregeld door de studenten
aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Hierbij streeft PolderPorque naar
vlees met hoogwaardig kwaliteit met een touch uit de Polder. In de grote
lijnen worden de varkens traditioneel gehouden. Daarnaast is er voor enkele
dieren ook een buitenverblijf gerealiseerd. Deze is ten alle tijden te bezoeken
op Aeres Praktijkcentrum in Dronten. Op het varkenshouderij bedrijf van het
Aeres Praktijkcentrum (voormalig CVDB) wordt het gebruik van antibiotica
zo veel mogelijk voorkomen doormiddel van probiotica. Polder-Porque onderscheid
zich doordat alle werkzaamheden op en rond het varken gedaan worden door studenten en zij veel leren
van het werken voor Polder-Porque. PolderPorque is daarom diervriendelijk vlees voor een gezonde prijs.

LAMSVLEES; NATUURLIJK LEKKER!
Ons lamsvlees is afkomstig uit de provincie Flevoland van professionele
schapenhouderijen. Boerderijen die alles in eigen beheer hebben, waarvan de dieren
geen lange transporten krijgen en dus ook geen stress hebben en dat proef je als
consument. Daarnaast hebben we ook lamsvlees dat speciaal geïmporteerd wordt
van de beste boeren uit Nieuw-Zeeland met een goede kwaliteit door de zuivere
buitenlucht. Nieuw-Zeelands lamsvlees is namelijk van de hoogste internationale
kwaliteit. Lamsvlees is een delicatesse met een geheel eigen ziltige uitgesproken
smaak en heerlijk mals. De meest verkochte delen van het lam zijn de lamsbout en
de lamskoteletjes. Deze zijn geschikt om te braden of te roosteren. Lamsvlees is
uitstekend te bereiden met lekkere verse kruiden zoals tijm, marjolein of oregano.
Ook voor het beste lamsvlees kunt u dus bij uw Keurslager terecht!
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BBQ PAKKETTEN
BARBECUEPAKKET GOUD
• Tapas varkenshaassaté
• Tapas kalfsspies
• Piri piri borrel boutje
• Tapas biefstuk spies
• Surf en turf
Inclusief het all-in pakket
Per persoon

1895

BARBECUEPAKKET ZILVER
• Rundvleeshamburger
• Gemarineerde boerderij kipfilets
• Gemarineerde karbonade
• Varkenshaas saté
• Shaslick
• Biefstukspies/gemarineerde biefstuk
• Gemarineerde varkensfiletlapje
• Voorgegaarde sparerib
• Kip Hawaii spies
• Barbecue worst
• Boerderijkip drumstick voorgegaard
Inclusief het all-in pakket
Dit in een mix van 400 gram per persoon
Vanaf 10 personen is deze mix te hanteren.
Minder personen in overleg mogelijk.
Per persoon

ALL INN PAKKET
• Rundvleessalade
• Scharrelsalade
• Pasta/pestosalade
• Rauwkostsalade
• Stokbrood en kruidenboter
• Satésaus, knoflooksaus, hotsaus,
verrassingssaus
Per persoon
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650

per persoon
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9

95

STEAK PARTY
In onze toonbank vindt u altijd de lekkerste steaks uit
alle windstreken. Zowel grasgevoerd als graangevoerd.
Diverse soorten marmering, voor ieder wat wils! Zowel
van rund, kalf, lam, kip als van varken. Wij informeren u
graag!

1250

VEGETARISCHE PRODUCTEN
• Gepofte aardappel
• Gepofte maïskolf
• Shaslicks, hamburgers, saté en groenteschijven.
• Diverse salades, rauwkost, scharreleisalade, pastasalade.

BAMBINOPAKKET
• Voorgegaarde kipsaté
• Barbecueworstje voorgegaard
• Hamburger voorgegaard
Per bambino

In onze burgerbar maken we heel veel verschillende
burgers. In ons BBQ Burger pakket kunt u kiezen uit
onder andere de volgende burgers. Wij houden rekening
met 2 burgers per persoon.
•	Black Angus hamburger, van 100% Australisch
Rundvlees
•	Megaburger, 100% Hollands rundvlees
•	Kaas/Peper burger
•	Flevoburger, gemaakt van 100% Porc d’Or
varkensvlees
•	Scharrelkipburger van Boerderijkip
•	Lamsburger
•	Kalfsburger
Inclusief broodjes, saus,
cole slaw salade en alles wat er
bij een goede burger hoort!

BARBECUEPAKKET BRONS
Interessant voor grote groepen
• Karbonade of speklap gemarineerd
• Grillo
• Portie kip saté
• Barbecue worst
Inclusief het all-in pakket
Vanaf 10 personen, per persoon

BURGER PARTY

•	Varkensribeye van Porc d’or
•	Ierse rib-eye, gras gevoerd
•	Australische ribeye, graan gevoerd
•	Hollandse ribeye
•	Black angus picanha
•	Cote de beouf (2 personen)
•	Lamssteak uit de Flevopolder of Nieuw Zeeland
•	Kalfssteak uit Twente
•	Sukadesteak
•	Striploinsteak, gras gevoerd
•	Runderbavette
•	Kipsteaks

De Steak Party wordt voorzien van gepofte aardappelen,
gesuikerde maiskolf, koolsalade en diverse bijpassende
sauzen en broden.
Hiervoor rekenen we per persoon

695

De steaks welke u selecteert wegen wij af in onze
speciaalzaak en berekenen wij per kilo.
Heeft u bijzondere wensen? Grotere partijen? Of wilt
u dat wij uw BBQ compleet komen verzorgen inclusief
personeel? In overleg is heel veel mogelijk, wij adviseren u
graag over onze partyservice mogelijkheden.
BBQ partijen zijn te bestellen vanaf 10 personen.

295
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BUFFETTEN
& HAPJES
SALADESCHOTELS
• Vleessalade
• Kipsalade
• Vissalade

BORRELHAPJES
7.50 p.p.
7.50 p.p.
8.50 p.p.

Borrelhapjes Klaver
Diverse soorten worst
en kaas
Per schaal 

LUXE WARM EN KOUD BUFFET

3500

LUXE BORRELHAPJES
•	Glaasje gevuld met runderham en
kruidenkaas
•	Glaasje gevuld met Ardennerham/
meloen
•	Glaasje gevuld met Pain d’Ardenne
en paprika-tapenade
•	Spiesje van droge worst,
zongedroogde tomaatjes en olijf
• Gevulde eieren
• Kippenham met perzik
• Boneless chicken
Per schotel 

4995

Koude gerechten
• Vleessalade
• Kipsalade
• Vissalade
• Luxe vleeswarenschotel
• Combinatie Luscious loafbroden
• Luxe assortiment visschotel
Warme gerechten
• Varkensvlees in peperroomsaus
• Kip in Stroganoffsaus
• Boeuf Bourguignon
• Aardappel-groentengratin
• Rijst met groenten

Koude gerechten
• Vleessalade opgemaakt
• Kipsalade opgemaakt
Warme gerechten
• Balletjes gehakt in satésaus
• Kip kerrie
• Aardappel-groentengratin
• Rijst met groenten

HOLLANDS BUFFET

OOSTERS BUFFET

•	3 Soorten stamppot
	Keuze uit zuurkool, boerenkool,
hutspot, andijvie, polderstamppot
of hete bliksem.
•	2 Soorten vlees
	Keuze uit gehaktbal, speklap,
rookworst of hachee en jus

•	Nasi en/of bami
•	Kip in kerriesaus
•	Babi pangang
•	Rundvlees in ketjapsaus
•	Kroepoek

Per persoon 

1250

Per persoon 

1395

Stokbrood en kruidenboter
(minimaal 20 personen)
Per persoon

1425

Stokbrood en kruidenboter
Dit buffet kunt u uitbreiden met
de desserts uit ons assortiment.
(minimaal 20 personen)
Per persoon
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PARTY BUFFET

1950
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de keuken van on ze slage rij!
Ve rs vo or u be re id
do or onze ko k!
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gverse maaltijd samen

ootte

ma

400
gram
klein
€ 4,95

500
gram
middel
€ 5,95

400 gram

bourgondisch
€ 7,95

Ee nv ou di g ki ezen tu sse n
ve rsc hi lle nd e po rt ies!

€ 4,95 | 500 gram

€ 5,95 | 700 gram € 7,95

Mogen wij ons aan u voorstellen…

Hollands

Italiaans

producten. Zo ook voor dagverse maaltijden uit de
keuken van onze Keurslagerij!

Gemak voor u
soep
rauwkost
toetje
Keurslager
Klaver
heeft een gespecialiseerde
keuken
+ € 1,75
+ €genaamd
1,25
+ € 1,00
binnen
de slagerij
Meat
& Meals. Elke dag
bereiden wij verse maaltijden, zowel uit de Hollandse,
Oosterse & Italiaanse keuken, in onze slagerij! Onze Meat
& Meals kok begrijpt hoe belangrijk een verse en gezonde
maaltijd is en is daarom voortdurend bezig om onze
maaltijden zo lekker en gezond mogelijk te maken.
Bovendien gebruiken wij in alle maaltijden dagverse
groente van onze eigen groentewinkel Fris & Fruitig.

SeniorenMeals
Wilt u niet meer iedere dag in de keuken staan, maar
toch genieten van een gezonde maaltijd?
Speciaal voor u hebben wij speciale bestellijsten met een
uitgebreid en variërend aanbod waarmee u voor een
aantal dagen of zelfs voor de gehele week bij ons
aangeeft wat u wilt eten. Eenvoudig te bestellen in drie
verschillende portiegroottes: klein, middel &
bourgondisch.
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Onze vleeswaren & salades komen
uit eigen worstmakerij, 100% smaakgarantie!

KEUZE UIT
PISTOLET
WIT OF BRUIN

Oosters

nbankAlen
stel zelf
jaren zijn wij hét vertrouwde adres waar u
e samen
terecht kunt voor pure, ambachtelijke en eerlijke
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Ie d e re w e o o rd e l i ge Sp ec i a lM
e e n ext ra vé n Me a l d e a l!

700
gram

Heerlijke dagvers
belegde broodjes

Uw maaltijd-bezorgservice
Wilt u niet meer iedere dag in de keuken staan,
maar toch genieten van een gezonde maaltijd?

Kies voor ons eenvoudige
abonnement;
• Bestel minimaal 5 maaltijden per week, door onze
bestellijst kunt uw makkelijk een keuze maken of
zelfs uw eigen maaltijd samenstellen (zie achterzijde
voor onze bestellijst).
• Al onze maaltijden worden iedere dag vers
voor u gekookt, zijn 7 dagen houdbaar &
gemakkelijk warm te maken in de magnetron.
• Uw gehele bestelling wordt iedere week GRATIS bij
u thuisbezorgd.
• Via automatische incasso zullen wij
Lekker,
het bedrag maandelijks van uw
Makkelijk
rekening afschrijven.
,
Gezond &
Wilt u stoppen met onze
maaltijd-bezorgservice? Neem dan Betaa
lbaar!
telefonisch contact met ons op.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

per stuk

2

99

BROODJE VLEESWAREN
• Gezond
• Jong belegen kaas
• Tartaar
• Achterham
• Ham/kaas
• Parmaham
• Gebraden runderrollade
• Rauwe ham

• Runderrookvlees
• Gebraden fricandeau
• Rosbief
• Broodje halfom
• Flevoham
• Gebraden gehakt
• Roompaté
• Filet americain

BROODJE SALADE
• Ham-preisalade
• Eiersalade
• Beenhamsalade
• Tonijnsalade

• Tomaat-mozzarellasalade
• Ei-bieslooksalade
• Kip-kerriesalade
• Heksenkaas

WARME BROODJES
• Grillworst
• Gehaktbal
• Bourgondische bal

• Kippeling
• Cowboy vlees

COMPLEET VERZORGDE LUNCH
• Twee vers belegde broodjes
• 1 stuk fruit
• 1 drankje
Samen

750
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GOURMET- EN
FONDUESCHOTELS

DE SMULSTEEN!

Gezellig een avondje gourmetten? Als het vlees dan ook
nog van uw eigen Keurslager is, zijn alle ingrediënten voor
een geslaagde avond aanwezig.
Door een gourmetschotel bij ons te bestellen zet u
eenvoudig een uitgebreid diner op tafel, zonder uren in
de keuken te staan. Bestellingen zijn af te halen bij onze
slagerijen in Lelystad en Dronten.

GOURMETSCHOTEL

ALL-IN PAKKET

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

biefstuk
varkensfricandeau
runder hamburger
kipfilet
shoarma
mini vink
half om half hamburger

Per persoon 

7

50

LEKKER MAKKELIJK?
Kies eens voor de Smulsteen; een bourgondische
ovenschotel bomvol verse ingrediënten en lekker veel
vlees. Alleen even in de oven en smullen maar. Ook
verkrijgbaar in smikkelvariant voor warme snacks in een
handomdraai.

rundvleessalade
scharreleiersalade
pastasalade
kruidenboter
stokbrood
4 soorten sauzen

Per persoon 

695

SMIKKELSMULSTEEN

FONDUESCHOTEL
•
•
•
•
•
•

biefstuk
varkensfricandeau
runder hamburger
kipfilet
kip & bacon rolletjes
plakjes bacon

Per persoon 
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25-30 minuten in de oven op
180° C en genieten maar!

per stuk 

1495

BURGER TRIO SMULSTEEN

MIXED GRILL SMULSTEEN

Gevuld met 3 soorten burgers;
Stroganoff, gekruid en bourgondisch.

Gevuld met varkenshaas, kipflet,
biefstuk.

per stuk 

1395

per stuk 

1995

750
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DAGAANBIEDINGEN
Hieronder treft u een aantal heerlijke dagaanbiedingen die bij Keurslager Klaver het hele jaar gelden.
Zo kunt u elke dag genieten van heerlijk en ambachtelijk vlees!

Maandag

Verse worst
Diverse soorten

500 gram vanaf

Gepaneerde
schnitzels

395

Donderdag

Runderschnitzels
Naturel/gemarineerd

4 voor

Dinsdag

895

4 stuks

799

Woensdag

Gehaktdag
Diverse soorten

500 gram vanaf

395

Vrijdag

Zaterdag

Boerderijkip
burgers

Hele grillworst

4 stuks

499

Diverse soorten

per stuk

399

Heeft u een vraag, of wilt u een offerte voor een feestje, dan kunt u altijd bellen of mailen.
Wij zijn u graag van dienst.

Klaver, keurslager
Het ruim 32, Dronten, Tel. 0321-312615
Kempenaar 01-50a, Lelystad, Tel. 0320-233660
www.klaver.keurslager.nl

