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Daroni
20237

Gevulde kalfsborst

Nu: € 10,29 p/kg

± 2.0 kg

Deze gevulde kalfsborst gemaakt van
100% kalfsvlees is beperkt verkrijgbaar.
Bestel snel, want “op = echt op”.
Daroni
10405

Provencaalse lamsham gerookt

± 1,8 kg

Nu: € 11,16 p/kg

Fantastisch mooi product voor het kerstbuffet,
fijn gekruid, gekookt, gerookt en heerlijk zacht.

Daroni
20817

Runderpastrami mager

± 2,0 kg

Nu: € 9,50 p/kg

Op ambachtelijke wijze geproduceerd
en met fijne kruiden afgegarneerd.

Hooijmans
25251

Gelardeerde runderlever ½

25250

Runderlever gelardeerd in vorm

± 2,2 kg

Ambachtelijke vorm ± 1,4 kg weinig snijverlies !!

Nu: € 6,51 p/kg
Nu: € 6,75 p/kg
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Zonnenberg
40404
40405

Nu: € 6,99 p/kg
Nu: € 6,99 p/kg

Kipfilet naturel ± 2,1 kg
Kipfilet tuinkruiden ± 2,1 kg

Smaakvolle kipfilet met
of zonder tuinkruiden.
Hoogland
36278

Rivierkreeft salade in honing/mosterd

36143

Rivierkreeft salade in honing/mosterd 6 x 150 gr (B)

1 kg (B)

Nu: € 12,94 p/st
Nu: € 13,47 p/st

“TOPPER”
Van de Bilt
20631

Billy kerstboom worst

± 1 kilo

Nu: € 8,62 p/kg

Bestel ook dit jaar weer tijdig uw kerstboomworst,
voorraad is beperkt. “OP = echt OP”

Van de Bilt
45050

Runder carpaccio stuk

± 1,5 kg

Gemaakt van de runderbovenbil en dun gesneden.
Zo heeft u de mooiste carpaccio als voorgerecht.

Nu: € 15,25 p/kg
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De With
48407

Kippendijen Stroganoff gratin 3 kg (B)

Nu: € 23,69 p/st

Kant en klare schotel vol met gemarineerde
kippendijen in een bedje van Stroganoff, prei,
aardappel, ui, paprika, kaas etc.
King Cuisine
35940
35941

Rode wijn kaneel saus
Honing cranberry saus

Nu: € 5,17 p/st
Nu: € 5,17 p/st

1 kg (B)
1 kg (B)

Elk jaar weer een topproduct !!
Woorts
20836
20835

Biefstukworst
Biefstukworst

Nu: € 10,68 p/kg
Nu: € 10,08 p/kg

5 x 200 gram
1 kilo

Biefstukworsten met sticker = bestelproduct.

Gourmet
30209

Mini kipsaté

30215

Mini hamburgers

30202

Mini slavinken

15274

Chipolataworst populair klein

Nu: € 27,94 p/ds

144 x 20 gram

Nu: € 25,40 p/ds

160 x 25 gram

Nu: € 27,22 p/ds

160 x 25 gram
1 kilo

Nu: € 5,67 p/kg
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Looman
36922
36983

Zeebanketsalade 1 kg (B)
Zeebanketsalade 6 x 150 gram

Nu: € 10,28 p/st
Nu: € 10,47 p/st

(B)

Vol met alle goeds uit zee.

Looman
36912
36962

Surimi crab curry salade 1 kg (B)
Surimi crab curry salade 6 x 150 gram

(B)

Nu: € 9,39 p/st
Nu: € 9,64 p/st

Goed gevuld, opvallende kleur, beetje zoet.
Maiski
55304
55302

Appeltjes met veenbessen 2,5 kilo (± 18-20st)
Peertjes in Rode wijn 3 kilo (± 45st)

Nu: € 8,23 p/kg
Nu: € 8,23 p/kg

Perfect als nagerecht, bijv: met ijs.

Poelier
40416

Gebraden kiprollade

netje half ± 1,5 kg

Pure en ambachtelijke kiprollade gemaakt van verse
kipfilet en kippendijen met fijne kruiden. TOP !

Nu: € 8,06 p/kg
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Poelier
55028

verse Kalkoenen (gewicht naar wens)

Nu: € 5,95 p/kg

(B)

Belangrijk: bestel uw kerstproducten
ruim op tijd om het uzelf en ons zo
makkelijk mogelijk te maken en
om teleurstellingen te voorkomen.
Poelier
10409
10407

Wildzwijnham gerookt ± 1,0 kg
Hertenham gerookt ± 1,0 kg (B)

Nu: € 18,38 p/kg
Nu: € 21,38 p/kg

(B)

Lekker en net even anders !!
Poelier
45621
45628

Wildgoulash / poulet
Tam Konijn vers (B)

Nu: € 10,30 p/kg
Nu: € 10,72 p/kg

(B)

Meer wild ?
Vraag naar onze verkoop.
Poelier
00000
00000
00000

Damherten poulet (B)
Damherten biefstuk (gewicht naar wens)
Damherten bout (B)

(B)

Damhert “uit de Amsterdamse waterleidingduinen.”

Nu: € 14,43 p/kg
Nu: € 32,87 p/kg
Nu: € 13,84 p/kg
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Spiegeleire
00000

Paté met brie, nootjes, honing en port

Nu: € 30,95 p/st

30691

Paté Roquefort / peren

Nu: € 31,32 p/st

(B)
Witte porseleinen schaal 2,6kg
(B)
Witte porseleinen schaal 2,6kg

Let op: alle patés van de folder zijn in elke
verpakkingen te verkrijgen en in de actie !!
Spiegeleire
30701

Fijne appelpaté met krok.geb.spekjes

Nu: € 31,32 p/st

30703

Paté van wildzwijn

Nu: € 32,98 p/st

00000

Paté van eend, cava en truffel

(B)
Witte porseleinen schaal 2,6kg
(B)
Witte porseleinen schaal 2,6kg
(B)
Witte porseleinen schaal 2,6kg

Nu: € 48,61 p/st

Spiegeleire
30689

Wildtaart

30668

Triangeltje met truffel en cranberry

24 x 100 gram (fazant, ree, wildzwijn) (B)
1 kg (B)

Nu: € 39,56 p/st
Nu: € 19,86 p/st

Belangrijk: Spiegeleire moet op woensdag
voor 15.00 uur besteld worden voor
uitlevering de maandag erop !!

Eierboer
35695

Eieren gepeld

60 stuks (scharrel)

Lekker gemakkelijk met deze drukke tijd, voor
door de eiersalade, voor opgemaakte schalen,
of als gevuld eitje !!

Nu: € 8,15 p/st
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Bieze
50065

Nu: € 19,56 p/st

Konijnen achterbouten ± 2,3 kg (B)
in saus à 6 stuks

50064

Hazenpeper

Nu: € 30,95 p/st

bak à 2,5 kg (B)

Twee kant en klare klassiekers op traditionele
wijze in een hip jasje gestoken.
Galbani
17030

Prosciutto Campagnolo pelato

± 6 kg

Nu: € 7,58 p/kg

Populaire parmaham met zwoerd en schenkel.
17040

Prosciutto San Daniëlle DOP

8 kg

Nu: € 16,27 p/kg

Minimaal 13 maanden gedroogd,
traditionele San Daniëlle ham.
Euro Poultry

Gegaarde kipspies à 12 gram (per doos 2 x 2,5 kg) Nu: € 49,02 p/ds
25842 Gegaarde kipspies à 30 gram (per doos 2 x 2,5 kg) Nu: € 48,41 p/ds
25867

Voorgegaard, lekker, simpel en snel klaar.

Serrano

Nu: € 1,50 p/st

17203

Fuetworst extra

10632

Serranoham blokmodel

± 4 kg heel

Nu: € 9,84 p/kg

10633

Serranoham blokmodel

± 2 kg half

Nu: € 10,02 p/kg

à 170 gram
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Daroni
10807

Bacon gerookt z/zwoerd ± 2,2 kg

Nu: € 6,03 p/kg

10815

Vetspek 3+ z/zwoerd ± 3 kg

Nu: € 4,65 p/kg

10818

Vetspek gerookt 5+ m/zwoerd ± 2 kg

Nu: € 4,35 p/kg

Kwekkeboom
40604

Mini saucijzenbroodjes

40614

Saucijzenbroodjes ongebakken

40613
40625

100x per doos
50x120gr p/ds

Saucijzenstaaf à 250 gram (B)
Saucijzenkrans à 500 gram (B)

Nu: € 31,87 p/ds
Nu: € 39,93 p/ds
Nu: € 4,65 p/st
Nu: € 9,08 p/st

Los Berones
00000

Spaanse mini Serranoham in kadobox à 1 kg (B) Nu: € 17,93 p/st
“Gratis houder en snijmes”

17206

Jambon Iberico blok half ± 2 kg (B)

Nu: € 35,72 p/kg

Prachtige gedroogde ham van Legado.
Wijko
40005
40034
40035

Satésaus kant en klaar
Shoarmasaus 3 kg
Zigeunersaus 3 kg

500 gram

Nu: € 2,76 p/st
Nu: € 8,84 p/st
Nu: € 8,77 p/st

Folder weken 49 + 50 + 51 + 52 2018

Agterberg Vleeswaren B.V.
KERSTFOLDER
Voor de weken 49 + 50 + 51 + 52
Bedford
17422
17447

Truffelsalami 1,7 kg (plat)
Olijvensalami 1,7 kg (rond)

(B)

Nu: € 20,47 p/kg
Nu: € 16,77 p/kg

Twee mooie en onderscheidende producten
van Bedford: Truffelsalami in plat model en
olijvensalami in rond model.
Elite
36251
36273

36270
36272

Scharrelsalade emmer 3 kg
Joppiesaus knijpfles à 500 ml
Joppiesaus beetje pittig 2,5 kg
Joppiesaus beetje pittig fles 850 ml (B)

Nu: € 12,90 p/st
Nu: € 2,69 p/st
Nu: € 7,42 p/st
Nu: € 3,47 p/st

Hekos

Spekkoeken original bruin/wit 4 x 570 gr. p/ds Nu: € 23,68 p/ds
95146 Spekkoeken pandan groen/wit 4 x 570gr. p/ds
Nu: € 23,68 p/ds
95145

Echt een verwenproduct bij de koffie of lekker als
nagerecht met ijs bijv., en natuurlijk bij de High Tea.
Vandemoortele
90855
90880

Bakup Roomboter croissants 70 x 80 gr.(DV) Nu: € 22,63 p/ds
Mini pizza classica 36 x 157 gr.
Nu: € 34,09 p/ds

Twee producten die perfect passen op de kersttafel,
de geur van warm brood doet iedereen watertanden.
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Hansel

Nu: € 10,26 p/st

35675

Kerst cocktail kip cranberry salade

35672

Vitello tonatosaus

1 kg

Nu: € 6,24 p/st

35682

Truffel mayonaise

1 kg

Nu: € 5,96 p/st

1 kg (B)

Kesbeke
36334
36323
36322

Augurken blokjes horeca
Worteljulienne 2 x 2,5 ltr
Zilveruitjes 2 x 2,5 ltr

2 x 2,5 ltr

Nu: € 9,76 p/st
Nu: € 8,52 p/st
Nu: € 12,25 p/st

Fijne tafelzuren, pimp je alles mee op !!!

Detry / Daroni
10608
10609
10600
10601

Coburger rauwe ham zonder zwoerd ± 4 kg
Coburger rauwe ham zonder zwoerd half
Ardennerham zonder zwoerd ± 3,5 kg
Ardennerham zonder zwoerd half

Nu: € 8,30 p/kg
Nu: € 8,55 p/kg
Nu: € 10,66 p/kg
Nu: € 10,98 p/kg

Bobeldijk
45051

Carpaccio gesneden 15 x 80 gram (DV)

Nu: € 18,37 p/ds

Wilma’s
69116
69115

Zoete olijven 1200 gram
Half gedroogde tomaten 1000 gram

Nu: € 9,79 p/st
Nu: € 8,25 p/st
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Moos komt thuis, zegt tegen Saar: “Ik heb de jackpot gewonnen, pak je koffers.” Zegt
Saar: “Zomer of winterkleding.” Moos: “Maakt niet uit, als je maar verdwijnt.”



Sam en Moos liepen door de woestijn. Sam had een telefooncel op zijn rug en Moos een
lantaarnpaal. Op een gegeven moment komen ze elkaar toevallig tegen. Ze zijn enigszins
verbaasd over wat de ander op zijn rug draagt. Moos vraagt aan Sam: “Waarom heb jij
een telefooncel op je rug?” “Nou als er een leeuw aankomt, ga ik snel de telefooncel in”,
zegt Sam. “En waarom heb jij een lantaarnpaal op je rug?”, vraagt Sam. “Nou”, zegt Moos
als er een leeuw aankomt dan gooi ik die lantaarnpaal van mijn rug en dan kan ik veel
sneller lopen”.



Twee dagen voor kerst belt een vader zijn Nederlandse dochter in Australië op. Hij zegt:
“Ik zal maar gelijk met het slechte nieuws beginnen. Je moeder en ik hebben besloten om
op eerste kerstdag te gaan scheiden. Na 40 jaar huwelijk vinden we het mooi genoeg
geweest en we hebben er voor gekozen om nu voor ons zelf te kiezen.”
De dochter enigszins van haar apropos is even stil en reageert vervolgens: “Wat? Zomaar
op eens? Dat kan niet! Ik kom naar jullie toe om er over te praten en jullie zullen zien dat
er een oplossing is. Scheiden gaat niet gebeuren. Ik weet zeker dat mijn broer in Canada
er net zo over denkt.” Heb je hem al ingelicht hierover?” vraagt ze aan haar vader.
De vader antwoord: “Nee, ik heb jou eerst gebeld in Canada is het nu nacht, hij ligt vast
te slapen.” De dochter: “Ik zal hem wel bellen zodra hij wakker is, we stappen allebei op
het eerstvolgende vliegtuig en we praten dit stomme besluit van jullie nog eens goed
door.”
De vader stem toe en hangt de telefoon op.
Vervolgens zegt hij tegen zijn vrouw: “Het is gelukt! De kinderen komen hiernaartoe met
kerst en ze betalen hun tickets zelf!”

Geachte relatie,
 Zoals u zult begrijpen is deze folder een greep uit ons assortiment. Wilt u
meer informatie over wat voor product dan ook, bel met onze verkoop.
 Belangrijk: bestel uw (speciale) kerstproducten ruim op tijd, om het uw zelf
en voor ons zo makkelijk mogelijk te maken en om teleurstellingen te
voorkomen.
 Beste relatie, het hele team van Agterberg wenst u een hele goede
kerstverkoop toe.

