
Jambon du Asperge
Gekookte beenham met een decoratie van groene asperge-
puntjes, de specifi eke smaak verkrijgt dit product doordat 
het wordt gekookt in een krachtige asperge bouillon. 
Dit product is uitermate geschikt als specialiteit gedurende 
het aspergeseizoen. Deze overheerlijke beenham is al jaren 
een verkoopsucces tijdens het aspergeseizoen.

Artikelnummer: 1013 half 
Gewicht circa 2.500 gram

Geroosterde Aspergerollade
Op ambachtelijke wijze geroosterde rollade gevuld met een 
kruiding van malse groene aspergepuntjes. De asperge-
puntjes zorgen voor een heerlijke frisse smaak. 
Deze rollade is een ware delicatesse en is daardoor een 
product dat een hoge waardering krijgt van het publiek.

Artikelnummer: 3017 Gewicht circa 2.000 gram

Serveertip

Asperges met aspergeham, ei en botersaus 
(voor 4 pers.)

Ingredienten: 1750 gr. witte asperges, 8 hardgekookte eieren, 
300 gr. aspergeham, 200 gr. boter, nootmuskaat, peper en zout.

Bereiding: schil de asperges en snij de onderkanten er af.
Bewaren in een vochtige doek. Trek van het ‘snij-afval’ van de 
asperges een bouillon. Zeef het vocht. Breng deze bouillon met 
wat zout aan de kook en kook daarin de asperges beetgaar. 
Hak de eieren en breng op smaak met versgemalen nootmuskaat, 
peper en zout. Haal de ham uit de verpakking en snij in stroken. 
Smelt de boter. Laat de asperges goed uitlekken en leg ze in een 
schaal. Verdeel de gehakte eieren en de gesneden ham in stroken 
over de asperges. Serveer de boter apart.

Serveertip

Asperges met Aspergerollade, komkommer 
en notendressing (voor 4 pers.)

Ingredienten: 12 asperges, 12 plakjes aspergerollade, 4 in lengte 
gesneden plakjes komkommer, enkele blaadjes sla naar keuze, 
pijnboompitten, walnootolie, citroensap, mosterd, peper en zout.

Bereiding: maak eerst de notenvinaigrette; neem 8 eetlepels 
walnootolie, 2 à 3 eetlepels citroensap en 1 theelepel mosterd. 
Goed mengen en op smaak brengen met peper en zout. 
Kook de asperges beetgaar en laat goed uitlekken. 
Wikkel vervolgens elke asperge met komkommer in een plak 
rollade en schik ze op een bedje van sla. Besprenkel het geheel 
met notenvinaigrette en serveer met wat pijnboompitten.

Het Aspergeseizoen komt eraan!
Traditioneel wordt het aspergeseizoen geopend op de 
2e donderdag van april. Uiteraard kan het weer van 
de komende periode dat nog beïnvloeden, maar wij zijn er 
al klaar voor. Bij de lekkerste asperges horen natuurlijk de 
lekkerste vleeswaren en een paar lekkere serveertips! 
Vleeswaren van Nico Sluis natuurlijk!

Artikelnummer: 1060 heel
Gewicht circa 5.000 gram

Jambon du AspergeJambon du Asperge
Gekookte beenham met een decoratie van groene asperge-
puntjes, de specifi eke smaak verkrijgt dit product doordat 
het wordt gekookt in een krachtige asperge bouillon. 

Geroosterde Aspergerollade
Op ambachtelijke wijze geroosterde rollade gevuld met een 
kruiding van malse groene aspergepuntjes. De asperge-
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Serveertip 1

Amuse groene asperge, beenham en 
blauwkaas (voor 2 personen)

Ingredienten: 4 groene asperges, 2 plakken beenham, 
50 gr. blauwkaas, 1 eetlepel crème fraîche en een bosje bieslook.

Bereiding: doe de blauwkaas 20 seconden in de magnetron tot 
deze begint te smelten. De asperges bijsnijden en ca. 2 min. blan-
cheren. Rol 2 asperges in een plak beenham en bak deze rondom 
bruin in een beetje olijfolie. Meng de blauwkaas met de crème 
fraîche en de bieslook. Op smaak brengen met peper en zout. 
Vul een amuselepel met het blauwkaas mengsel en leg hierop een 
stukje ingepakte asperge.

Serveertip 2

Gevulde beenham rolletjes (voor 4 personen)

Ingredienten: 12 groene asperges, 200 gr. kipfi let, 
½ liter kipbouillon, 2 eetlepels crème fraîche, 
2 eetlepels bieslook (fi jngeknipt), 100 gr. beenham, peper en 
zout.

Bereiding: breng de bouillon aan de kook en kook de kipfi let in 
ca. 15 min. gaar. Snij de kip in stukjes en pureer ze. Voeg tijdens 
het pureren een beetje bouillon toe. Meng de crème fraîche en 
de bieslook door de mousse en breng op smaak met peper en 
zout. Asperges aan de onderkant schoonsnijden en ca. 5 min 
koken. Daarna goed laten uitlekken. Smeer een plak beenham in 
met de mousse, leg er een asperge op en rol mooi op. 
Eventueel vastzetten met een prikkertje.

Brugse Beenham
De Brugse Beenham is een echte beenham! De beenham 
is gemaakt van de beste hele vleesdelen. Deze vleesdelen 
worden gezouten waarna het vlees mag rijpen. Na het 
rijpen worden de vleesdelen met been in model getouwd en 
gerookt op echt beukenhout. Als de ham mooi goud bruin 
gerookt is wordt deze in eigen bouillon gekookt. Door deze 
werkmethode blijft het authentieke karakter behouden. 
Deze echte beenham met zijn authentieke smaak is een ham 
die overal goed bij smaakt dus zeer zeker ook bij asperges.

Artikelnummer: 1122 half
Gewicht circa 2.750 gram

Artikelnummer: 1091 heel
Gewicht circa 5.500 gram

Brugse Beenham

AMBACHTELIJKE VLEESWAREN SMAKEN NAAR MEER

Diverse achterham soorten
Ham en asperges zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Wij bieden u een ruime keus uit diverse achterham soorten. 
Stuk voor stuk lenen deze producten zich uitermate goed 
voor het gebruik bij asperges. Enkele van deze ham soorten 
zijn in het verleden reeds bekroond bij diverse wedstrijden. 
Zoekt u een ham passend binnen uw assortiment tijdens 
de aspergeperiode dan bent u bij ons aan het juiste adres. 

Gesneden
Gemak dient de mens. Het voorgesneden product is een heel 
praktische oplossing voor de grootverbruikers van ham. 
Wij snijden onze producten in de door u gewenste 
verpakking. Uiteraard zijn deze ham soorten stuk voor stuk 
kwaliteitsproducten met een geweldige smaak. 
De mogelijkheden variëren van de Brugse Beenham tot aan 
diverse achterham soorten.
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