Priser og bestilling på julemaden
Vi vil i anledning af julen være taknemlige,
hvis du/I bestiller julemaden i god tid. Efter først til mølle princip
Det meste kan også bestilles på vores webshop
www.egaaslagteren.dk
Hentes i butikken i Egå og i Øer Gårdbutik (Ebeltoft)

Slagterens JuleAften Menu
Varm det i 60 min. ved 140 grader og du er klar til juleaften
½ eller 1 forstegt and med æble og svesker
(1 vejer ca 3,2 - 3,4 kg før stegning)
Brun kartofler og hvide kartofler
hjemmelavet syltet rødkål
gammel daws andestegs sovs
Menuen til 2 pers. pris kun 400,Menuen til 4 pers. pris kun 800,-

FORSTEGT AND UDEN TILBEHØR
1 forstegt and (3,4 kg) med æbler, svesker og fond til sovs
nok til 4 -5 pers.
Hentes kun d. 23. december

475,- pr. stk.
½ forstegt and (1,7 kg) med æbler, svesker og fond til sovs
nok til 4 -5 pers.
Hentes kun d. 23. december

250,- pr. stk.

1

Andebryst

89,- pr. stk.

stk

2

Friskslagtet and
ca. 3,0 - 3,8 kg

119,- pr. kg

kg

3

Friskslagtet gås 4 - 5 kg

135,- pr. kg

kg

4

Kalkun 3,5 - 5 kg

99,- pr. kg

kg

5

Udbenet kalkun 3,5 - 5 kg

119,- pr. kg

kg

6

Ande fond 250 ml

25,- pr. stk.

stk

7

Kamsteg u/ben
ridset flæskesvær

59,- pr. ½ kg

kg

8

Ribensteg ridset

48,- pr. ½ kg

kg

9

Medister (jule alm.)

39,- pr. ½ kg

kg

10

Skinke sylte

lille
30,-

stor
45,-

stk

11

Leverpostej

lille
20,-

stor
34,-

stk

12

Julespegepølse

1 stk 69,2 stk. 120,-

stk

13

Hjemmelavet syltet rødkål

29,- pr. stk.

stk

14

Andet

Rigtig glædelig jul!
åbningstider jul – nytår
21. – 22. – 23. december:

10.00 - 17.30

24. – 25. – 26. – 27. december: Lukket
28. – 29. – 30. december:

10.00 - 17.30

31. december:

10.00 - 14.00

Navn:
Telefon:
Hentes i Egå 21/12

22/12

23/12

Hentes i Øer Gårdbutik (Ebeltoft) 23/12 mellem kl. 15.00 – 17.30
Kunde nr.:

