
KERST
SPECIALITEITEN 

van bescheiden borrel tot
indrukwekkend vijf gangenmenu



Tegen het einde van het jaar is het weer tijd 
om dicht tegen elkaar aan te kruipen. Lichtjes 
kleuren de straten en huizen. Voor ons is 
kerst gezelligheid. Familie en vrienden. Liefde. 
Een moment van bezinning, wensen en geluk. 
We lachen, we praten en luisteren muziek.  
We drinken wijn en kunnen eindeloos 
genieten van koken en lang tafelen. 

Bij Chateaubriand doen we niets liever 
dan anderen helpen om geweldig eten 
van topkwaliteit op tafel te zetten. Van een 
eenvoudige borrel tot een indrukwekkend 
vijf gangenmenu. Voor de onervaren 
eetliefhebber én de gepassioneerde thuis kok. 

Iedere dag weer wordt er gewerkt om het 
mooiste en lekkerste vlees aan te bieden dat 
er te krijgen is. Daarbij kijken we niet alleen 
naar het vlees zelf maar ook naar andere 
zaken die de kwaliteit bepalen. 

Hoe zit het met de grond waarop de dieren 
grazen? En wat eten ze eigenlijk? Zo krijgt het 
vlees de topkwaliteit die kenmerkend is voor  
alle producten van Chateaubriand. Kiest  
u voor onze overheerlijke biefstuk, een malse 
lamsbout of een mooi stuk wild? 

Maak indruk op uw gasten door één van onze 
dry-aged producten te serveren of verras 
ze met huisgemaakte paté’s, overheerlijke 
tapenades, krachtige sauzen of een door 
ons zorgvuldig samengestelde maaltijd. 
Meesterslager Johan van Uden geeft u graag 
advies en vindt het leuk en belangrijk om met 
u mee te denken. 

In deze folder kunt u een groot aantal  
van onze producten vinden, die u in de 
winkel of online via onze webshop 
www.chateaubriand.nl kunt bestellen. 
Kerst staat in het teken van geven.  
Passie voor vlees is waar wij voor staan.  
En deze passie delen wij graag met u.

PASSIE voor  
het lekkerste vlees 

voor een smakelijke kerst

Kerst is eindeloos 
genieten van koken
en lang tafelen 

Passie voor vlees is 
waar wij voor staan.  
En deze passie delen 
wij graag met u.



Binnenweg 163
2101 JH Heemstede 

Telefoon 023 - 528 26 55
Mobiel 06 - 52 0471 25

Bestel uw kerstmaaltijd op
www.chateaubriand.nl
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