
LANDPOORTSTEEG 
IN VOLLENHOVE

KERKSTRAAT 70
IN VOLLENHOVE

VOORPOORT 2
IN VOLLENHOVE

AMBACHTELIJKE TIPS VOOR

Smakelijke 
feestdagen

DOOR UW PLAATSELIJKE SLAGER, 
BAKKER EN GROENTENMAN
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Een feestelijk cadeau
UUT VENO!

De feestdagen staan weer voor de deur! Om de mooiste tijd van het jaar helemaal geweldig te maken hebben wij,  

 De Echte Groenteman Simon Dragt, Bakkerij Houtsma en Slagerij Heetebrij de handen weer inéén geslagen en hebben 

wij www.venoospakket.nl geüpdate. Dit keer met de keuze uit drie mooie en luxe pakketten. Of het een relatiegeschenk, 

een kerstpakket of gewoon een weggever betreft, het pakket is ruim inzetbaar! 

Venose pakket 1
Een mooi gevuld kerstpakket in een feestelijke 

doos. Bestaande uit onder andere een kerstkrans, 

rauwkostsalade, vleesspecialiteiten en veel meer!

Borrel pakket
 Een heerlijke kerst-  of oud en nieuw borrel is pas compleet 
met dit pakket. In een mooie en handige doos zitten onder 
meer verschillende hapjes, dippers en broodjes. Bestellen 

van het borrelpakket kan t/m 30 december.

Venose pakket 2
 Een heerlijk uitgebreid kerstpakket in een feestelijke 

doos. Bestaande uit onder andere vleesspecialiteiten, 

kerststol, chocolade en veel meer!

Borrel pakket

35.          00 >> Bestellen van Venose pakket 1 en 2 kan t/m dinsdag 
21 december. Afhalen is mogelijik op woensdag 22-12 en 
donderdag 23-12 Bestel gemakkelijk op venoospakket.nl!

Pakket 2

75.          00

Pakket 1

50.          00



Maak uw gourmet compleet met ons
GOURMETPAKKET

per persoon

18.          99

Gourmetpakket zonder vlees
Maak het jezelf gemakkelijk en bestel een complete 

gourmetbox van ons en het vlees van je favoriete slager. 

Alles verpakt in een luxe verpakking.  De box is voor 4 

personen en bevat gesneden paprika, champignons, 

ui, home made potatoes, wedges, bistro partjes, 

opgemaakte kerst salade , vers gesneden fruit, triootje 

rauwkost, kruidenboter, aioli, cocktailsaus, piri piri saus, 

knoflooksaus en stokbrood.

Kerstbrunch box
Nieuw dit jaar onze overheerlijke kerst brunch box. Maak 

het jezelf gemakkelijk en geniet van een overheerlijke 

brunch tijdens de feestdagen.  De box is voor 4 personen 

en bevat, tomatensoep, mini saucijzenbroodjes, 

champignon quiche, wrap carpaccio, Venoos broodje, 

kruidenboter, scharrelsalade, tonijnsalade, breekbrood, 

stokbrood, opgemaakte kerst salade, aardbeien 

slagyoghurt en Jus d’Orange.

Brunch salade
Voor ca. 5 personen

Scharrel salade
Voor ca. 5 personen

per stuk 12.99 per stuk  12.99

Kerst salade per stuk 12.99
Voor ca. 5 personen

Aardappel salade per stuk 12.99
Voor ca. 5 personen

Zalm salade per stuk 14.99
Voor ca. 5 personen

Luxe opgemaakte 
SALADES

Goed gevulde en super lekkere
KERSTBRUNCH BOX

per persoon

12.          99



• Lekker makkelijk
• Zelf kiezen
• Geen voorbereidingen
• Handige schaaltjes
• 10 minuten in de oven

Witlof ham/kaas

Mediterraanse 
aardappelgratin

Opa’s 
stoofpeertjes

Aardappel taartje 
met spek

Gevulde paprika

Aardappel gratin

Gevulde 
champignons

Gepofte 
aardappel

Spruiten mix

Huisgemaakte 
rode kool

Grove wokgroente

3 voor

8.          99
KIES & MIX!

KIES & MIX!

Carpaccio salade Zalm salade

Gezond en gemakkelijk
MAALTIJDSALADES

Caprese salade per stuk 6.75

Kip kerrie salade per stuk 6.75

Carbonara salade per stuk 6.75
per stuk 6.75

per stuk 6.75

3.99 per stuk

De lekkerste
DESERTS

OP TAFEL

Onder andere: 
vers fruit, slagyoghurt, 

vanille-, aardbeien-, 
perzik-, en 

bosvruchtenkwark



Alles in huis voor een heerlijk
KERSTDINER

Pluksmulsteen
180-200°C
15 minuten

Venose stoofpot

Hollandse pieper 
smulsteen
180°C
25 minuten

Kipshoarma smulsteen
180°C
15 minuten

Wildstoofpot

Champignon smulsteen
160°C
20 minuten

Spanish kip smulsteen
180°C
25 minuten

per stuk 22.95

400 gram  5.99

per stuk 14.99

per stuk 22.95

400 gram  7.99

per stuk 15.99

per stuk 22.95

per liter  5.99

Smulsteen klaarmaken
Onze smulstenen zijn niet alleen een ware traktatie 
tijdens uw kerstmenu, maar ook heel erg makkelijk! 
Haal de smulsteen een uur voordat u hem in de oven 

zet uit de koelkast. Verwarm de oven voor op de 
temperatuur die bij u smulsteen staat aangegeven. 
Plaats de smulsteenIn de oven zonder de handvaten 

voor de aangegeven tijd. Voor de smulsteen met 
handvaten rekenen wij  € 15,-  borg.

Huisgemaakte soepen
Mosterd-, tomaat-, bospaddestoelen- 
of Parijse uiensoep

Het lekkerste 
voor bij de borrel

300 gram 4.50

Borrel schaaltjes     per schaaltje 6.50

Trio toastsalade

Wrap ca
rpacci

o

Tomaat/m
ozza

rella/basili
cumstic

k

Wrap za
lm
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ruif
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Ketjapballetjes

Fruitsp
ies

Meloen met ra
uwe hamBorrelplank de Luxe

Een goed gevulde plank met o.a. 
nootjes, luxe salades, gezonde dippers, 

verschillende dipsausjes 
en fudge coockierotsjes

voor ca. 8 personen

per stuk

29.          99



Varkensfiletrollade

Varkens procureur

Picanha

Bavette

Côte de Boeuf

Buikspek

Diamanthaas

Tomahawk

Spareribs

Procureurrollade

Runderrollade

Spekrollade

H.O.H. rollade

Bavette rollade

per kilo 12.50

per kilo 12.99

per kilo 18.99

per kilo 17.99

per kilo  24.99

per kilo  8.99

per kilo 22.90

per kilo  28.99

per kilo  8.95

per kilo 12.99

per kilo 16.50

per kilo 11.99

per 1250 gram 19.99

per 1250 gram  24.99

Handgeknoopte
ROLLADES

Grillmaster
SPECIALS

GROOT VLEES

Lamskoteletten 150 gram 4.39
Naturel of gemarineerd
Lamsrack 400 gram 19.99
ca. 400-455 gram
Lamsbout per kilo 27.99
Zonder been en zonder heup

Heerlijk
LAMSVLEES



Cote Du Boeuf/Prime-Rib per kilo 24.99
Stuk ribeye met bot (± 1,4 kg)

Kalfs dunne lende 250 gram 6.49
Gesneden of aan 1 stuk

Kalfs ribeye  200 gram 6.75
Gesneden of aan 1 stuk

Runder diamanthaas per kilo   22.90
Ook wel bekend als Jodenhaas

Runder entrecote 200 gram 4.59
Heerlijk met een randje vet (± 200 gram)

Gourmetschotel per persoon 7.50
Biefstuk, schnitzel, kipfilet, speklap, cordon bleu en tartaartjes

Steengrillschotel per persoon 8.50
Biefstuk, schnitzel, kipfilet, tartaartjes en varkensmedaillon 

Bent u een meer dan gemiddelde vleesgenieter en wilt 
u nog meer genieten? Geen probleem! U kunt hiernaast 
de vleessoorten naar keuze ‘extra’ er bij kiezen.

Heerlijke salades
Mooie en lekkere saladebowls in de varianten pastakerrie-, 
pastabeenham-, kartoffelspek-, grove runder-  en 
scharreleisalade . Per portie van 400 gram. 

Bacon spiesjes 160 gram 1.79 

Biefstukspies mini per stuk 0.99 
Gehakt cordon-bleu mini per stuk 0.59 

Globe-spies mini per stuk 0.69 
Hamburger mini per stuk 0.30 

Bacon spiesjes 160 gram 1.79 

Biefstukspies mini per stuk 0.99 
Gehakt cordon-bleu mini per stuk 0.59 

Globe-spies mini per stuk 0.69 
Hamburger mini per stuk 0.30 

Ham/kaas burger mini per stuk 0.35 

Kip-saté mini per stuk 0.50 

Kip op stok mini per stuk 0.60 
Kip op stok pesto mini per stuk 0.60 
Kip shaslicks mini per stuk 0.65 
Lamsburgers mini per stuk 0.40

Rundervink mini per stuk 0.30 

Runderburgers mini per stuk 0.35 

Shoarma reepjes 150 gram 1.79 

Slavink mini per stuk 0.30

Rundertartaartjes per stuk 0.40 

Varkenshaas 150 gram 2.85

Carpaccio per portie 4.99
Super dun gesneden

Runder haasbiefstuk 100 gram 5.85
Het meest zachte stukje vlees

Runder kogelbiefstuk 100 gram 3.39
Gesneden van de bovenbil

Runder ribeye  200 gram 5.79
Geportioneerd á 200 gram

Runder shortrib per kilo   13.99
Klapstuk met been

Runder T-bone steak 500 gram 17.99
Ca. 500 gram per stuk

Longhaas 500 gram 6.50
Franse delicatesse

Super mals
RUNDVLEES

TAFEL SCHOTELS

vanaf

3.          39



Het lekkerste
WILD EN GEVOGELTE

Haas per stuk 33.90 

Hazenbout per kilo 15.50

Hazenrug per kilo 32.50

Hazenrugfilet per kilo 57.50

Hertenbiefstuk per kilo 34.90
Hertencarpaccio per kilo 54.90
Hertelpoulet edel per kilo 14.99
Reebiefstuk per kilo 51.50

Reerug met been per kilo 46.90
Tam konijn met kop per kilo 16.90
Tam konijnenbout per kilo 12.99
Wild konijn per stuk 15.50

Tamme eendenfilet gerookt per kilo 27.99
Tamme eendenfilet per kilo 22.99
Wilde eend per stuk 11.50

Wilde eendenfilet per 2 verpakt per kilo 42.99
Tamme gans per kilo 10.99
Wildzwijn biefstuk per kilo 30.99
Wildzwijn filet met vlies per kilo 25.99
Wildzwijn poulet per kilo 15.99

Fazant per kilo 12.50

Fazantfilet supreme per 2 per kilo 32.50

Ganzenvet per stuk 9.         99
Kalkoen per kilo 10.99
Kalkoenborst per kilo 12.99
Gevulde kalkoen met gehakt en kruiden per kilo 15.99
Kalkoendij per kilo 8.25
Kalkoendijrollade naturel per kilo 12.99
Kalkoentournedos 90 gram per kilo 31.99
Kwartel 180-200 gram per stuk 3.99
Kwartel panklaar ontbeend 4x 180 gram per 4 stuks 10.99
Kwartel eitjes 18 stuks per stuk 3.99
Parelhoen 1200 gram per kilo 10.99
Parelhoen 2x 150 gram, zonder vel per kilo 26.99
Wildfond per stuk 3.99
Gevogelte fond 350 ml per stuk 3.99

Enkele producten zijn niet standaard op voorraad 
en dienen dus op tijd besteld te worden. Bestellen voor 
de feestdagen kan t/m 18 december 2021.

Heerlijke huisgemaakte
HAPJES

ijs van Hans
DESSERTS

Tapas borrelplank 
Geschikt voor 5 personen, excl. plank

Hapjesschotel A 
5-vaks schotel met 8 soorten hapjes

Tapas smulplank 
Geschikt voor 8-10 personen, excl. plank

Hapjesschotel B 
5-vaks schotel met 9 soorten hapjes

per stuk  2424..9999

per stuk  1717..9999

per stuk   2929..9999

per stuk  1717..9999

Ambachtelijk ijs uit Blokzijl. Heerlijk genieten 
met een CÓÓLE afsluiter. IJSkoud de beste.

Leuke en lekkere cadeaus
VRAAG ER NAAR IN DE WINKEL



Totaalpakketten voor smakelijke
KERSTDAGEN

Kerst totaal pakket
 Met een klein suikerbroodje, 4 zachte bollen,  

4 Venose poffen, kerstster krentenbrood, 

soepbroodjes, 4 zoete broodjes, 

kleine kerststol en een smaakvolle verrassing

Santa’s kerstpakket
Met een rooboter amandelkerststaaf, 

5 plakken boeren stoete, roomboter kerstkransen, 

2 Venose tump’n en een mini suikerbroodje

Het lekkerste feest begint bij de bakker tas
Met een klein suikerbroodje, kerstster krentenbood, 

kleine kerststol, roomboter amandel kerstkrans, 

schuimkransjes en kerst chocolaatjes

per stuk

29.          95

per stuk

29.          95

per stuk

19.          95

ECHTE KERSTKLASSIEKERS
Rozijnen- en 
krentenbrood

Smaakvol suikerbrood
Klein suikerbrood per stuk 2.65

Echte kerststol
Kleine kerststol per stuk 7.50

per stuk  4.65 groot per stuk  4.65 groot per stuk  12.50



Kerststol klein per stuk 7.50

Kerststol groot per stuk 12.50

Mini kerststolletje per stuk 2.10
Boerenstoete heel per stuk 31.90
Boerenstoete half per stuk 16.95
Boerenstoete 5 plakken per stuk 5.65
Rozijnenbrood met spijs per stuk 6.05

Krentenbrood met spijs per stuk 6.05 

Dikke Dries per stuk 5.95
Klein Driesje per stuk 2.10
Winterweelde mokka/spijs/noten per stuk 5.95
Tulband groot per stuk 13.15
Tulbank middel per stuk 9.15
Tulband mini per stuk 1.45

Deens luxe per stuk 2.25
Vruchten vreugde per stuk 4.65
Kerstster krentenbrood per stuk 4.65
Winter suikerbrood per stuk 4.70

Ragoutbakje per stuk 1.55

IJstulband per stuk 7.50

Het echte bakkers
KERSTBROOD

Ieder jaar weer de allerlekkerste
KERSTSPECIALS

Roomboter amandelkrans

Kerstkransen amandel en suiker 
of kerstkransen suiker

Schuimkransjes
mokka/groen/roze en wit

Roomboter amandel kerststaaf

per stuk 9.95

per 10 stuks 6.95 per 5 stuks  2.00

per stuk 5.95



Een heerlijke
KERSTBRUNCH

Desem bruin/wit per stuk 2.25 

Stokbrood wit/tarwe per stuk 2.00

Stokbrood kaas-ui per stuk 3.00

Stokbrood gehakt en groenten per stuk 4.65
Focaccia kaas (met ui/salami/olijf) per stuk 2.45

Pistolet wit of tarwe per stuk 0.90
Harde bollen wald/maïs/kampioentje per stuk 0.85

Harde bollen wit/tarwe per stuk 0.80

Zachte puntjes per 6 stuks 3.50

Zachte bollen wit/tarwe per 6 stuks 3.00

Zachte bollen Toscaans per 6 stuks 3.50

Krentenbollen per 6 stuks 4.00

Mini zachte bolletjes wit/tarwe per 10 stuks 3.00

Mini zachte bolletjes Toscaans per 10 stuks 4.50

Mini krentenbolletjes per 10 stuks 4.50

Croissant nat per stuk 0.95
Croissant ham/kaas of ragout per stuk 1.40

Croissant waldkorn per stuk 1.05

Room croissant per stuk 1.80

Roombroodje per stuk 1.65
Breekbrood per stuk 3.50

Bananenbrood per stuk 4.00

Soepbroodjes assorti per 10 stuks 2.50

Muffin prei/kaas per stuk 1.95
Muffin olijf/kruidenboter per stuk 1.95
Muffin pittige groenten per stuk 1.95

Zoete/hartige broodjesHarde broodjes Stokbrood pittige 
groente

2.00 per stuk / 5 voor  8.95per 5 stuks  3.95 per stuk  3.00

Opgespoten kerst cake per stuk 14.25
Met advocaat

Opgespoten kerst ontbijkoek per stuk 11.95
Met créme

Venose meiden  per stuk 1.60
Met appel

Appelbol per stuk 2.25
Met advocaat

Appelcarré per stuk 2.25
Ook suikervrij verkrijgbaar

Oogappeltjes per stuk 2.10
Appel-citroen-merigue per stuk 2.30

Kersensoes per stuk 2.25
Roomrolletjes per stuk 1.90
Oranjekoek kerst per stukje 1.60
Kerstslof 6p. per stuk 9.95
Kerst slagroom schnitte per stuk 9.95

Kersen vlaai 6p. per stuk 12.50 

Advocaat vlaai 6p. per stuk 12.50

Hazelino taartje 6p. per stuk 12.50

Boomstam advocaat 6p. per stuk 12.95
Kerst slagroom taartje 6p. per stuk 9.95

Mmmmm kerstbanket
Kerst petit four

Sneeuwster 
Geschikt voor 6 personen

Kerst oranjekoek 
schnitte
Geschikt voor 6 personen

Gebakjes 
assortiment

per stuk  11..6565 per stuk  88..4545

per stuk  1212..9595 per stuk  22..2525



De Echte Groenteman 
Simon Dragt
Voorpoort 2, Vollenhove
info@simondragt.nl

Bakkerij
Houtsma
Kerkstraat 70, Vollenhove
info@bakkerij-houtsma.nl

Slagerij
Heetebrij
Landpoortsteeg 2, Vollenhove
info@slagerijheetebrij.nl

Het nieuwe jaar goed beginnen
MET KNALLENDE DEALS

Tegen inlevering van deze bon
DE ALLER ALLER LEKKERSTE 

OLIFANT NAVEL SINASAPPELEN
8+2 GRATIS!

Deze bon is geldig van 3 t/m 22 januari

Tegen inlevering van deze bon
VENOSE POFFEN

4+2 GRATIS!
Deze bon is geldig van 3 t/m 22 januari

Tegen inlevering van deze bon
1 GRATIS

FIJNE ROOKWORST!
Deze bon is geldig van 3 t/m 22 januari

NAMENS ONS ALLEN WENSEN WIJ U FIJNE 
FEESTDAGEN EN EEN GEWELDIG 2022!



Kerst bestellijst
20212021

Bakkerij Houtsma
Kerkstraat 70, Vollenhove
info@bakkerij-houtsma.nl
www.bakkerij-houtsma.nl

• Maandag 20-12 zijn we gesloten
• Bestellen kan tot woensdag 22-12
• Afhalen op 24-12 na 10.00 uur
Dit mag via de achteringang bij vooraf betaling

Naam:      Bestelnummer:

Adres:      
(In te vullen door de winkel)

Telefoonnummer:
*Uw gegevens zullen niet digitaal worden bewaard, met derden worden gedeeld of worden opgeslagen.

Hoeveelheid    Product (omschrijving)



Speciale aanbiedingen
VOOR DE KERSTDAGEN

Het is er weer tijd voor
HEERLIJKE OLIEBOLLEN

Roomboter amandel 
kerstkrans

Met krenten

Naturel

Beignets

Sneeuwster

Kerst oranjekoek 
schnitte

Dikke Dries

Soepbroodjes

29, 30 en 31 december!

per stuk 9.95

per stuk 12.95

per stuk 8.45

per stuk  5.95

10 voor  2.50

Houtsmakelijk!

0.90 per stuk  10 voor 8.50

0.80 per stuk  10 voor 7.50

Het is eindelijk zo ver! Verse oliebollen van 
uw lievelingsbakker! Knal het oude jaar 
uit met onze oliebollen. Wij staan op 29, 
30 en 31 december met een kraam voor 
de winkel waar u deze Hollandse lekkernij 
kunt kopen. Wilt u zeker zijn van één of 
meerdere zakken oliebollen? Dan mag u 
deze bestellen via info@bakkerij-houtsma.nl 
of bel naar 0527-241253banaan/ananas/appel   per stuk 1.65

Groot nieuws
Begin 2022 gaan wij 

onze winkel verbouwen! 
Wij zullen snel meer 

informatie geven


