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Geldig van donderdag 8 t/m dinsdag 20 maart

Geldig van woensdag 21 t/m zaterdag 31 maart

4 gepaneerde varkensschnitzels + gratis Apfelstrudel slof
De varkensschnitzels worden gesneden van de appel van de rib van het 
Beemsterlants varken, heel mals en snel bereid!

Paasbrunchpakket (vanaf 4 personen)  per persoon
Gevuld met broodjes, sapjes, boter, kaas, eieren, rijk gevulde salades en verse 
vleeswaren uit eigen worstmakerij. 

Naam:             Telnr.      Aantal personen:        

Gebraden gehakt + Schouderham 2 x 100 gram  van 3,95 voor 
Gemaakt van rundvlees, mager varkensvlees, kinnebakspek en fijne kruiden. 
Zacht van smaak en met een lekker krokant korstje. Schouderham van het 
Beemsterlants varken: intens van smaak en met een iets stevigere bite.

Procureur(lappen) 500 gram  van 7,50 voor
Afkomstig uit de nek van het Beemsterlant varken. Uitermate geschikt om kort te stoven 
(1,5 uur). Als je er dunne lapjes van snijdt, kan je ze ook kort om en om knapperig bak-
ken. Als heel stuk ook zeer geschikt voor Pulled Pork, de nieuwe barbecuetrend.

Runderstooflappen 750 gram + gratis Angelo Poretti Bockbier 
Echt draadjesvlees, gesneden van de nek van het rund. Dit deel kenmerkt zich door 
de korte draad en het fijne randje dat door het vlees loopt en zo zorgt voor de lekkere 
smaak van het vlees. Vraag het recept in de slagerij.

Kiprollade 500 gram + gratis 500 gram aardappelpartjes
De kip komt van onze beter leven kip. Vol van smaak, sappig en mals.

Kippendijen naturel of gekruid 500 gram  van 5,50 voor
De kippendijen komen van onze beter leven kippen. 
Heerlijk vol van smaak, sappig en mals.

Worsten-trio 750 gram  van 11,95 voor
Gekookte worst: rundvlees, mager varkensvlees, kinnebakspek en fijne kruiden. 
Gerijpt en gerookt in onze eigen rookkast. Grillworst: een klein beetje rundvlees, 
mager varkensvlees en rugspek met iets pittigere kruiden dan de gekookte worst. 
Leverworst: runder-en varkenslever, varkensvlees (wangetjes, schouder en nek), 
zwoerd voor de binding, bouillon en fijne kruiden. 
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Bonnen voor lekker veel voordeel. 
Knippen, inleveren en lekker genieten! Acht prachtige aanbiedingen van hoge 

kwaliteit, ambachtelijk verwerkt en gegarandeerd vrij van kunstmatige toevoegingen. 
Al 50 jaar 

verstand van vlees
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Wil je weten hoe je iets bereid, hoe lang je het kan bewaren of wat waarbij past? 
Vraag het één van De vleesweters. Van links naar rechts: Wendy, Dorine, Marianne, Miranda, 

Sabine, Tineke, Arie, Caroline, Eline, Denise, Puk, Jon, Thea, El, Chrissy, Rob, Theo en Joost.



17 januari 1968
Op die dag openden Theo en Marianne van der Meer 
hun slagerij op Dorpsstraat 43 in Castricum. Hun credo 
‘Is het goed vertel het anderen, is het niet goed vertel 
het ons’. In 1979 werd het huidige pand betrokken. 
En op 1 januari 2008 nam zoon Joost samen met zijn 
vrouw Wendy de slagerij over. 

Slagerij van der Meer: een ambachtelijk familiebedrijf 
dat onder meer werkt met ‘vergeten’ vlees. Veel pro-
ducten worden nog zelfgemaakt; met heel veel kennis 
van het oude ambacht…en met een heleboel liefde!

BBQ masterclass 
Hoe bereid je een mooi stuk groot vlees, zoals Bavette, tot een wereldhit? Goed 
gekruid maar zonder sausjes, zodat de pure smaak volledig tot z’n recht komt. 
Dat kom je te weten tijdens een masterclass van BBQ Butchers Joost en Rob. 
Voor hun is barbecueën een koud kunstje zogezegd. Informeer naar de data in 
de slagerij en schrijf je in.

Vlees zoals Moeder Natuur het bedoeld heeft
Ons vlees en kip betrekken wij van leveranciers waar respect voor natuur en dierwelzijn 
centraal staan. Heerlijk Beemsterlant varkensvlees en hert uit de Zandvoortse duinen. 
Prachtig mooi en mals rundvlees uit ’t land van Maas & Waal van rundveehouder Dirk 
Crok in Bergharen. Het is prachtig te zien hoe zijn koeien worden verzorgd en hoe ze 
leven. Ze grazen van het voorjaar tot de vroege herfst in het weiland en hebben veel 
bewegingsvrijheid. Ze krijgen voeding op maat, dat zorgt voor doorgave 
van goede omega 3 vetzuren aan het vlees en de juiste koolhydraten-
eiwit verhouding. 

De vleesweters
In de 50 jaar dat we bestaan, hebben we veel kennis opgebouwd van lekker vlees. 
We weten waar het vandaan komt  en welke manieren van bereiden er zijn om de pure 
smaak van het product ten volle te laten uitkomen. Aandacht en geduld zijn daarbij 
essentieel. We kunnen ons dus met recht – en gepaste trots – De vleesweters noemen.

Eigen worstenmakerij
Veel worstsoorten en vleeswaren maken we zelf. Uitsluitend 
met natuurlijke grondstoffen en kruiden. En dat proef je. 

Verder hebben wij een uitgebreid kant en klaar vlees- en 
kipassortiment, patés, salades, soepen, oven- en magnetron-
gerechten. Alles bereid in eigen keuken. Je kan bij ons ook 
terecht voor gesmeerde broodjes of een complete lunch. 

Laat je verrassen door vergeten vlees
Wij gebruiken de hele koe. Dus ook de stukken vlees die in de vergetelheid zijn 
geraakt. Ten onrechte, want het is zeer smakelijk en mals vlees.

Longhaas
Middenrifspier die zich bevindt in de borstkas vlakbij de ossenhaas en de 
longen. In Frankrijk een dure delicatesse. Dwars op de draad gesneden, is het 
uitstekend te bakken als  biefstuk. Ook lekker voor op de grill of barbecue.

Bavette
Een lang, plat stuk vlees, dieprood van kleur, verkregen uit de vanglap aan de 
onderzijde van de koe. Het heeft zoveel smaak dat je geen keukenprinses hoeft 
te zijn om er iets lekkers van te maken.

Diamanthaas 
Biefstuk van het voorste gedeelte van het rund. Licht van kleur, fijn van struc-
tuur en botermals. Heerlijk om rauw te eten (fijngesneden als steak tartaar) of 
rood of rose gebakken. Vraag ons ook naar vergeten vleessoorten als Driehoek-
stuk, Schoudermuis, Bloemstuk of Vinkenlap.

“Ribstuk van het Beemsterlant varken, geweldig lekker voor op de 
BBQ of als ovengerecht. Heerlijk met zeezout, mosterd, honing 
en dragon. Serveren met een gepoft aardappeltje, koolsalade en 
knoflookboter”.


