Jubileumcourant

Burggraaf

110
jaar

110 jaar slagerij Burggraaf
Slagerij Burggraaf; al meer dan een eeuw een begrip in de Gemeente Culemborg. Een
echt familiebedrijf, in de afgelopen 110 jaar is de zaak meerdere malen overgegaan
van vader op zoon(s). Inmiddels wordt de slagerij met veel passie gerund door de 4e
generatie, de broers Daniël en Nathan. Maar “Pa Burggraaf” is ook nog regelmatig
te vinden in de zaak. Het bloed kruipt bij een echte ambachtsman immers waar het
niet gaan kan! 110 jaar, 4 generaties, de modernisering en continue verandering van
trends, dat zorgt voor een rijke historie…

1897, Willem Burggraaf (1880-1960)
komt als boerenzoon vanuit Zegveld
naar Culemborg. In Buren leert hij het
slagersvak. Zwoegen, want slager
word je niet zomaar! Hij is jaren in de
leer bij verschillende slagers. In 1906
opent hij uiteindelijk, samen met zijn
kersverse vrouw Dirkje, zijn eigen
Slagerij Burggraaf aan de Zandstraat
in Culemborg. De eerste jaren waren
niet makkelijk, maar Willem zette door
en maakte van de slagerij een begrip in
Culemborg.
In 1940 volgt zoon Nico zijn vader op.
Na zijn diensttijd neemt hij de zaak over.
Nico heeft het slagersvak goed in de
vingers, hij maakt prachtige producten.
Samen met zijn vrouw Rijkje, hebben
ze veel oog voor de veranderingen die
Nederland in die tijd doormaakt en de
vernieuwingen die daarbij horen. Ze

investeren verdiend geld in maar liefst
drie verbouwingen en in, voor die tijd,
moderne machines om continu te
kunnen voldoen aan de vraag van de
klanten. In die tijd wordt de slagerij
“Topslagerij”, een groep slagers die
zich verenigden als de besten van
het land. De liefde die Nico had voor
het slagersvak uit zich in deelname
aan vakwedstrijden. Hij wint vele
prijzen voor onder andere rookworst,
pekelvlees, leverkaas en rookvlees.
Nico en Rijkje krijgen zes kinderen, die
allemaal meewerken in de zaak.
Henk is de zoon die al van kinds af aan
slager wilde worden. Na het overlijden
van zijn moeder werkt hij een tijdlang
samen met zijn vader en zijn zus om
de zaak op de rit te houden. In 1981
neemt hij officieel het stokje over
van zijn vader. Henk trouwt met Nel,

ook zij gaat meewerken in de slagerij.
Samen organiseren ze in dat jaar de
feestelijkheden rondom het 75-jarig
bestaan, een echt hoogtepunt. Een leuk
detail; tijdens de jubileumweek konden
klanten 1 kilo karbonade kopen voor 75
dubbeltjes. De meeste klanten kwamen
ook echt met 75 dubbeltjes. Henk heeft
zich altijd gefocust op het aanbrengen
van structuur om zo efficiënt mogelijk
te kunnen werken. Hij investeerde in de
modernste apparatuur en verbouwde
de winkel in 1981 grondig. In 2001
wordt de slagerij “Worstmakerij van
het jaar.” Dit is écht de bekroning op
het dan door drie generaties gedane
werk. In 2006 bestaat de winkel 100
jaar. Henk besluit dan het Predikaat Bij
Koninklijke Beschikking aan te vragen.
Slagerij Burggraaf wordt na een jaar van
onderzoek in 2006 Hofleverancier! Lees
meer op pagina 6.

Burggraaf, keurslager
Zandstraat 6, 4101 EG Culemborg
T. 0345 - 512509
www.burggraaf.keurslager.nl

- sinds 1906 -

Daniel en Nathan, twee van de vier
zoons van Henk en Nel, blijken ook grote
interesse te hebben in het slagersvak. Al
op jonge leeftijd helpen ze opa en vader
met verschillende klusjes in de slagerij.
Daniel heeft al snel zijn Slagersdiploma
op zak en ook Nathan volgt. Samen
nemen ze de zaak over in 2015 over.
De komende jaren gaan de twee broers
zich focussen op het nog efficiënter
maken van processen en productie.
Maar de focus ligt natuurlijk ook op
het assortiment. Dit moet met de tijd
meegaan en aansluiten bij de wensen
van de klant. Het ambachtelijke van de
producten van Keurslagerij Burggraaf
mag daarbij natuurlijk nooit verloren
gaan, want hun rookworst blijft voor
altijd hun ambachtelijke rookworst,
die elk jaar opnieuw met goud wordt
bekroond!
n
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Of je worst lust?
Ja natuurlijk, dat hoef je een Burggraaf niet te vragen! De familie is zo dol op
worst, dat ze een complete worstmakerij hebben in de slagerij. Hier worden
al sinds jaar en dag zelf worsten en diverse soorten vleeswaren gemaakt. Met
de lekkerste ingrediënten en de beste producten. Vraag je een Burggraaf over
worstmaken, dan kan dat gesprek wel even duren, zo enthousiast zijn ze erover!

Een moderne worstmakerij
De slagerij opende haar deuren in
1906 en direct vanaf het begin werd
er hard gewerkt om zelf worst en
vleeswaren te maken. Maar het duurde
nog tot 1927 voor er een aparte ruimte
werd gebouwd om de productie
verder te professionaliseren. Diezelfde
ruimte kreeg in 1983 een complete
metamorfose en zo werd het een échte
worstmakerij. Compleet met moderne
apparatuur, wat in de loop der jaren
steeds met de tijd mee is veranderd.

Nauwkeurige planning
Wanneer je als klant een kijkje in de
toonbank neemt, dan zie je producten
liggen, waarvan zeker 90% uit eigen
worstmakerij komt. Dat betekent dat
er per week zeker vijftig verschillende
soorten worden geproduceerd. En dit
zijn niet alleen rookworsten, maar ook
bijvoorbeeld patés en de droge worsten.

Die droge worsten worden vier weken
lang aan de lucht gedroogd. Het vergt
dus een nauwkeurige planning en een
perfecte voorbereiding om de voorraad
in de winkel altijd op orde te hebben.
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Worstenmaker Jan:
Al 40 jaar de lekkerste
producten!
40 jaar geleden… Jan Zwezerijn is
16 jaar oud, net klaar met de MAVO
en op zoek naar een baan. Via een
kennis hoort hij dat ze bij Slagerij
Burggraaf iemand zoeken. Jans vader
is ook slager, dus het spreekt hem wel
aan. Hij besluit het erop te wagen en
gaat in gesprek met Nico Burggraaf.
Nico besluit de jonge Jan in dienst
te nemen. Nu, 40 jaar later, heeft
Jan al drie generaties Burggraaf als
werkgever gehad.

Prijswinnaars
Wat voor de familie Burggraaf ook altijd
een goede motivatie is geweest om hun
producten te blijven ontwikkelen, is het
deelnemen aan vakwedstrijden. Zo is
hun rookworst geroemd in verschillende
competities. In de afgelopen 30 jaar is
de rookworst uit Culemborg maar liefst
vier keer benoemd tot de lekkerste
van Nederland. En er zijn ook andere
producten die regelmatig in de prijzen
vallen. Zoals bijvoorbeeld de grillworst,
achterham, het runderrookvlees, de
gekookte worst en de boerenmetworst.
En als het aan de familie Burggraaf
ligt, is de prijzenkast nog lang niet vol
genoeg!
n

Jan is inmiddels 56 jaar en werkt al 40
jaar in de worstmakerij. Dag in dag uit
zet hij zich voor 100% in om de lekkerste
en mooiste producten te maken. “Het
mooiste aan mijn vak is de variatie.
Geen dag is hetzelfde. En de
producten veranderen door de
jaren heen, daardoor blijf je leren
en is het werk iedere dag weer
een uitdaging. Het voelt goed
om iedere keer weer een lekkere
worst te mogen maken voor
onze klanten.”

Hoe maak je rookworst

bij Burggraaf. “Inmiddels heb ik al
3 generaties Burggraaf meegemaakt,
zijn er verschillende verbouwingen
geweest en hebben we veel prijzen
gewonnen voor onze producten. Ook
worden steeds meer werkzaamheden
geautomatiseerd. Maar de echte
ambacht kan niet door een machine
worden verzorgd, dat doe ik. Iedere
dag is anders, de ene dag ben ik aan
het uitbenen, dan afvliezen, worsten
maken of zouten. Dat is wat ik graag
doe”, aldus de bescheiden Jan. Hij is
een échte ambachtsman! “Ik hoop de
komende 10 jaren in de worstmakerij
van Keurslagerij Burggraaf nog veel
mooie producten te mogen maken voor
onze klanten.”
n

De afgelopen jaren is er
behoorlijk
wat
veranderd

In een vogelvlucht
Slagers hebben passie voor hun vak en dat geldt ook voor de familie
Burggraaf. Het uitgangspunt voor de rookworsten van Keurslagerij Burggraaf,
is een geheim recept van Nico Burggraaf. Dit is al ergens in de jaren zestig
ontwikkeld en nog nooit prijsgegeven. En nee, dat gaat ook nu niet gebeuren!
Maar we geven wel een klein kijkje in de worstmakerij…
1.	We kiezen de allerbeste ingrediënten uit. Het vlees wat wij gebruiken is van
hoge kwaliteit. De harde pezen, botjes en zwoerd (dit is de harde laag aan
het vet) worden eruit gehaald.
2.	Als de juiste vet-vlees verhouding is bereikt wordt het fijn gemalen tot het
een egale massa is. Daar worden diverse kruiden en zout aan toegevoegd.
3.	Wat je nu hebt, noemen we het rookworstdeeg. Dit deeg doen we in een
machine die de luchtbelletjes verwijdert door het deeg vacuüm te zuigen.
4.	Het rookworstdeeg komt de machine uit via een kleine vulpijp. Hier zit een
darm omheen, het velletje van
de rookworst, waar de vulling in
terecht komt.
5.	
De laatste machine zorgt ervoor
dat er aan ieder begin en einde
van de worst een metalen clip
komt met een touwtje ertussen.
6.	
Na een dag rijpen, roken en
drogen we de worst gedurende
6,5 uur. En daarna gaan ze
richting de winkel! 
n
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110 jaar en
4 generaties
verder…

De broers Nathan en Daniel Burggraaf zijn vandaag de dag de drijvende krachten
achter Keurslagerij Burggraaf. Al zes jaar werken ze samen in de slagerij.
Anderhalf jaar geleden besloten ze de slagerij van hun vader over te nemen. Die
periode stond in het teken van deze overname. Nu sinds 2015 zijn ze officieel
samen eigenaar, de 4e generatie al!

Met de paplepel
Het slagersvak is er bij de beide broers
met de paplepel ingegoten. De jongens
hielpen hun vader al heel vroeg bij het
werken in de slagerij. Daniel wilde van
kinds af aan al slager worden. Toen hij
vier jaar oud was hielp hij opa Burggraaf
met kleine klusjes. Al snel hielp hij zijn
vader op woensdagmiddag bij het
maken van de worst en ´s ochtends
vroeg voor schooltijd bij het vullen
van de toonbank. Daniel is de oudste
van de twee broers. Toen Nathan naar
de middelbare school ging, had Daniel
zijn slagersopleiding al afgerond en
werkte hij met veel plezier fulltime in de
winkel. Voor Nathan was dat, ondanks
de ervaring die hij in de slagerij al had,
toentertijd nog niet zo vanzelfsprekend.
Hij had het gevoel dat er wel meer
moest zijn dan alleen de slagerij. Maar
doordat hij op zijn vrije middagen en de
zaterdagen meer in de slagerij aan het
werk was, werd hij toch echt met het vak
besmet. Vooral het worstenmaken trok

zijn aandacht. Langzaam maar zeker
ontstonden de plannen om de zaak
samen van hun vader over te nemen.

Geen woorden nodig
De goede samenwerking tussen de
broers is bijzonder. Daniel is in de
basis verantwoordelijk voor de winkel
en Nathan voor de worstmakerij. Hun
karakters zijn uiteenlopend, maar dat
lijkt juist bij te dragen aan het succes.
Soms hebben ze geen woorden nodig,
gaat het gewoon vanzelf. Ze vullen
elkaar aan, de één zijn zwakte is de
ander zijn sterkte. ”Goed communiceren
is het belangrijkst, weten wie wat doet
en op welke manier. Zo maken we ook
belangrijke beslissingen!” aldus de
broers.

Meegaan met de tijd
Daniel en Nathan merken dat het, juist
voor de ambachtelijke slagerij, heel
belangrijk is om mee te gaan met de
tijd. De laatste jaren zien zij een aantal

trends: minder zout, producten moeten
magerder, verkoop van exclusieve
vleesrassen. Het is duidelijk dat de
klant steeds bewustere voedingskeuzes
maakt. Daniel legt uit hoe zij anticiperen
op deze veranderingen: “In de basis
zullen wij altijd ‘gewoon’ goede
producten van hoge kwaliteit blijven
maken. We luisteren altijd naar de
wensen van onze klanten en combineren
dat met onze productkennis. Zo passen
we het assortiment aan en blijven we bij
de tijd!”

Geschiedenis schrijven
110 jaar Slagerij Burggraaf, 110 jaar
geschiedenis… De 4e generatie gaat
daar gewoon mee verder! Één van de
hoogtepunten was de International

Young Butchers’ Competition, waar
Nathan in 2014 Europees Kampioen
werd. Ook het moment dat Slagerij
Burggraaf zich aansloot bij de
Keurslager-formule staat hoog op
het lijstje van hoogtepunten. “Nu we
een Keurslagerij zijn, zijn er weer veel
nieuwe ingangen en mogelijkheden
om onze producten nog innovatiever
en lekkerder te maken, zonder dat we
onze eigen identiteit en vakmanschap
hiermee verliezen!” aldus Nathan. “Wij
gaan de komende tientallen jaren met
veel plezier en passie door met het
schrijven van de geschiedenis van
Keurslagerij Burggraaf”. 
n
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Onze medewerkers
Het team van Keurslagerij bestaat uit enthousiast, klantvriendelijk en
vakbekwaam personeel. Zonder hen is de slagerij nergens! Zij stellen zich
graag aan u voor!

Christa

Marleen

Annelies

Marianne

Ik ben 33 jaar oud. Sinds september
2014 werk ik met veel plezier in de
slagerij. De diversiteit de het werken mij
hier biedt, vind ik het leukst: de omgang
met klanten, het adviseren en het geven
van bereidingsadviezen. Ook maak ik
producten klaar. Zo komt het stukje
vlees uiteindelijk smaakvol bij de klant
op tafel. Daar geniet ik van!

Ik werk al ruim 2,5 jaar in de slagerij. Elke
zaterdagochtend ga ik weer enthousiast
aan de slag. Ik heb fijne collega’s, een
topteam! Het contact met de klant en
het klaarmaken van de versproducten
vind ik het leukste aan mijn werk. Ik
weet zeker dat ik over jaren nog steeds
hier mijn boodschappen kan komen
doen, misschien wel bij de 5e generatie!

Ik werk al bijna 8 jaar bij de slagerij,
waarvan 7 jaar fulltime. Ik vind het
klaarmaken van maaltijden, hapjes en
nieuwe specials het leukst om te doen.
Ik wil Daniel en Nathan de komende
jaren graag helpen onderscheidende
producten te blijven maken!

Sinds 2005 ben ik werkzaam bij
Keurslagerij Burggraaf. Ik vind het
belangrijk om de klanten goed te
informeren en te adviseren over een
lekker stukje vlees. Zodat zij met een
goed gevoel naar huis gaan en iets
lekkers op tafel kunnen zetten.

Dea

Nynke

Susanne

Robin

Ik ben dit jaar alweer 10 jaar verkoopster
bij de slagerij. De tijd vliegt. Geen
dag is hier hetzelfde, het werk is heel
afwisselend. Ik ga nooit met tegenzin
naar mijn werk!

Ik werk al 3 jaar in dit gezellige team!
Ik werk iedere zaterdag en vind het dan
heerlijk om de klanten te helpen bij het
maken van de juiste keuzes.

Ik zit nog op de middelbare school en
het werk bij Slagerij Burggraaf is mijn
bijbaantje. Ik werk op zaterdag. Het
team is ontzettend leuk. Ik help de
klanten graag met veel enthousiasme!

Ik ben 17 jaar oud en werk nu 2 jaar bij
Keurslager Burggraaf. Ik vind producten
afbakken en producten klaarmaken
voor de verkoop het leukst. Dat is ook
een belangrijke taak!

Ietje

Amanda

Al 5 jaar lang werk ik op de zaterdagen
in de slagerij. Het afwisselende werk,
gezellig contact met klanten en
collega’s zorgt ervoor dat ik iedere
zaterdag met veel plezier naar mijn
werk ga! In de toekomst blijft slagerij
Burggraaf bekend staan als een slager
die kwalitatief hoogstaande producten
aanbiedt en altijd met een gezellig team
klaarstaat voor iedere klant.

Sinds
anderhalf
jaar
werk
ik
bij
Keurslagerij
Burggraaf.
Het
voorbereiden van de producten vind
ik het leukste om te doen. Ik vind het
fijn om de producten op een mooie
manier klaar te maken voor de vitrine.
Maar ook de klanten bedienen doe ik
graag! Slagerij Burggraaf is en blijft een
topslager!
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Rundvlees van
de boer
Keurslagerij Burggraaf werkt al sinds
jaar en dag samen met “Bongers
Wens”, het agrarische familiebedrijf
van Jasper Meerkerk en zijn zoon
Gerrit. Al 3 generaties lang worden
hier de mooiste runderen op een
natuur- en diervriendelijke manier
grootgebracht. Het verzorgen van
runderen en kalveren is hun passie.
Dat merk je aan alles. Lekkerlander
Excellent Rundvlees is hiervan het
resultaat.
De runderen zijn echte zuivere
vleesrassen.
De
combinatie
met
gezonde voeding en veel leefruimte
zorgt voor vlees met een volle smaak
en een mooie zachte structuur. Écht

kwaliteitsvlees, dat is Lekkerlander
Excellent. Het smaakt zoals het hoort.
Dat is precies wat Keurslagerij Burggraaf
graag aan haar klanten aanbiedt! Een
smaakvolle samenwerking dus! 
n
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Boerderijkip

Al 110 jaar passie voor vlees én
verstand van vlijmscherpe messen!

Keurslager Burggraaf is trotse verkoper van de Boerderijkip! Deze kip is speciaal.
Hij heeft een prettig leven gehad, is daardoor sterker en dat proef je terug in de
smaak!
De boederijkip is van een langzaam
groeiend ras: de Hubbard. Dat is een
gezond ras, een kruising tussen een
bruine hen en een witte haan, met sterke
genen. De pluimveehouders streven
ernaar tijdens het groeiproces zo min
mogelijk antibiotica te gebruiken.
Doordat deze kippen van een sterker ras
zijn en de tijd krijgen om te herstellen is
dit ook haast nooit nodig. Blijkt een kip
voor zijn gezondheid toch antibiotica
nodig te hebben, dan wordt hij nooit
meer gebruikt voor consumptie. De
kip bij Keurslager Burggraaf is dus

altijd antibioticavrij, daar kunt u op
vertrouwen!
De boerderijkip leeft in zijn natuurlijke
leefritme en krijgt gezonde plantaardige
voeding. Zo kunnen ze langzaam
opgroeien. Deze leefomstandigheden
zorgen ervoor dat het vlees van deze kip
veel meer smaak krijgt. Als dit dan wordt
gecombineerd met het vakmanschap
van Keurslager Burggraaf, betekent dit
gegarandeerd een ambachtelijke smaak
die duidelijk verschilt van regulier
kippenvlees. Proeft u het ook? 
n

Hela felicteert Burggraaf
van harte met haar 110 jarig bestaan!

Er is meer lekkers!
- www.hela.nl -

Hofleverancier
Burggraaf

Familie Burggraaf en medewerkers,
namens team Delmo, van harte gefeliciteerd
met het prachtige jubileum!

De bekroning op het werk!
Al 110 jaar lang is Keurslagerij Burggraaf een begrip in Culemborg. Met
oneindig veel plezier en liefde voor het vak worden er dagelijks lekkere,
onderscheidende en kwalitatief hoogstaande producten gemaakt. Sinds
2006 is daar de ultieme bekroning op het werk. Keurslagerij Burggraaf mag
de titel Koninklijke Beschikking Hofleverancier voeren. En dat is uniek!

Strenge
voorwaarden
Hofleverancier word
je niet zomaar,
een bedrijf en haar
ondernemers moeten
voldoen aan strenge
voorwaarden. Het
is een vorstelijke
onderscheiding
in de vorm van
een oorkonde: de
Koninklijke Beschikking
Hofleverancier.
Een bedrijf met
deze onderscheiding staat voor kwaliteit, soliditeit en continuïteit van de
onderneming. Je hoeft niet persé aan het Hof te leveren, de oorkonde
staat voor respect, waardering en vertrouwen van de Koning. Toekenning
van de onderscheiding duurt vaak langer dan een jaar en vindt plaats ter
gelegenheid van een bijzonder jubileum of een bijzondere gebeurtenis binnen
een bedrijf. Vandaag de dag mogen slechts 400 Nederlandse bedrijven zich
Hofleverancier noemen.

Hofleverancier! En nu?
Keurslagerij Burggraaf is
Hofleverancier sinds 14 juli
2006. Een bijzonder visite
kaartje. “De erkenning van
de Koning van Nederland
voor het ondernemerschap is
natuurlijk een grote eer. Maar
service en kwaliteit blijft het
allerbelangrijkste en dat ziet u
nog altijd bij ons in de winkel,
iedere dag weer!“
n

Exclusief bij
Keurslagerij
Burggraaf
Authentieke Italiaanse
Cacciatori worstjes
(circa 200 gram)
Een uitermate smakelijk assortiment om van uw gezellige avond, iets speciaals
te maken! Bereid met minder zout, zodat het hoofdingrediënt volledig tot zijn
recht komt qua smaakbeleving, zonder in te boeten aan het specifieke Italiaanse
karakter. Zo is er een zeer smakelijke cacciatori met de
Italiaanse Rode kwaliteitswijn Barolo, afkomstig uit
de streek Piemonte. Deze wijn geeft zijn zeer
specifieke smaak aan de met zorg en
ambachtelijk bereide cacciatori. Verder is er
een cacciatori met echte Parmezaanse kaas,
goedgekeurd door het Consorzio Del Prosciutto Di
Parma. Verdere smaakvarianten zijn; met knoflook,
met truffel en met Venkel. Het totale
assortiment zal ruimschoots te
proeven zijn in onze Keurslagerij.
Kortom; laat u verrassen door
dit specifieke assortiment!

Slagersselectie
Dit jaar heeft Verstegen een nieuwe slagersselectielijn
geïntroduceerd. De oude slagersselectielijn is hierdoor
komen te vervallen. De nieuwe slagersselectielijn bevat de
volgende producten.
• Mix voor gehakt Pure
• Mix voor gehakt ui Pure
• Mix voor Kip Pure
• Mix voor Rundvlees Pure
• Mix voor Varkensvlees Pure
• Mix voor Hachee Pure
• Mix voor Steak Pure
Deze lijn valt onder het Pure Label.
Producten die onder dit label vallen bevatten geen declarabele allergenen, MSG,
fosfaten en hebben een minimale hoeveelheid zout, meer informatie over het Pure
label kunt u terugvinden op onze website www.verstegen.eu.

Pure als uitgangspunt
Bij de ontwikkeling van onze
producten streven wij altijd naar
zo puur mogelijke grondstoffen en
samenstellingen. Om zo de smaak
te creëren die u van een specialist
mag verwachten. Maar soms is het
gebruik van declarabele allergenen
nodig om de juiste smaak te
verkrijgen. Welke producten dat zijn?
Dat maken we graag voor u
inzichtelijk. Elk nummer in de tabel
correspondeert met een allergeen.
Staat er bij een product het Pure
logo? Dan is het 100% Pure: geen
declarabele allergenen, MSG-vrij, vrij
van fosfaten en laag zoutgehalte.

Op een steenworp afstand van de molens
van Kinderdijk ligt de boerderij
“Bongers Wens”, het agrarisch bedrijf van
Jasper Meerkerk & zoon Gerrit.
Hier worden al drie generaties lang
de mooiste Hollandse runderen op een natuuren diervriendelijke manier grootgebracht.
Proef Lekkerlander Rundvlees bij
Keurslagerij Burggraaf.
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Zo’n groot jubileum
vieren we samen met u!
De komende 3 weken kunt u genieten van heerlijke ambachtelijke vlees pakketten! Iedere
week een nieuwe. Natuurlijk met traditionele producten die een rijke geschiedenis kennen,
waarvan het eerste recept is ontwikkeld door de 1e generatie, onze overgrootouders!

Pakket 1

Pakket 2

- 1 rookworst
- 4 slavinken
- leverworst
- 100 gram
rookvlees

- 500 gram rundergehakt
- 4 verse worsten
- 1 grillworst
- 100 gram achterham

Actie loopt van 24 t/m 29 oktober 2016

SAMEN

Actie loop van 31 oktober t/m 5 november 2016

11

00

SAMEN

11

00

Pakket 3

Jubileumkoopje

- 1 rookworst
- 4 gepaneerde schnitzels
- 250 gram kookworst
- 100 gram
gebraden gehakt

- 1 rookworst
- 1 liter erwtensoep
- 100 gram Zeeuws spek

7 november t/m 12 november

SAMEN

24 oktober t/m 12 november 2016

11

00

SAMEN

Top 10 producten:
1.
2.
3.
4.
5.

Rookworst
Grillworst
Rundergehakt
Kookworst
Filet american

6. Achterham
7. Leverworst
8. Gebraden rosbief
9. Malse biefstuk
10. Runderrookvlees

Wist u dat... onze rookworst verstuurd wordt
naar mensen die verhuisd zijn. We versturen zelfs
producten naar Frankrijk en Spanje!

Burggraaf, keurslager
Zandstraat 6, 4101 EG Culemborg
T. 0345 - 512509
www.burggraaf.keurslager.nl
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