
Ambachtelijke vleeswaren  
voor een  

verrukkelijk paasfeest!

AMBACHTELIJKE VLEESWAREN SMAKEN NAAR MEER



Pasen krijgt een steeds prominentere rol.  

De aandacht die wordt gegeven aan deze 

prachtige dagen stijgt. De producenten van 

Het Gouden Label hebben dan ook veel  

aandacht besteed aan het samenstellen van 

een prachtig assortiment vleeswaren geschikt 

als onderdeel van ontbijt, lunch, brunch en 

diner.  

De producten van hoogwaardige kwaliteit 

geven mensen de gelegenheid een eetmoment 

te creëren om te genieten van de beste vlees-

waren. Door gebruik te maken van onze 

vleeswaren groeit de kans op een geslaagd 

Paasfeest. Laat u verrassen door de keur aan 

mogelijkheden.

AMBACHTELIJKE VLEESWAREN SMAKEN NAAR MEER



Gevulde Kiprollade
Een heerlijke ambachtelijke kiprollade gevuld met een farce 
van zontomaatjes. Deze heerlijke rollade geeft door de vulling 
een extra smaakbeleving voor de consument die op zoek is 
naar een variant op de ambachtelijke kiprollade

Gewicht circa 2.000 gram 
Artikelnummer: 794

Kalkoen pastrami
Een ambachtelijk gegaarde kalkoenborst in vel, die voorzien 
is van pastrami kruiden en daarna is gerookt op beukenhout. 

Gewicht circa 3.000 gram 
Artikelnummer: 9031



Kiprollade met lente ui
Deze ambachtelijke kiprollade wordt gegaard en gekruid.
Door de verrijking met lente ui ontstaat een verrassend
product geschikt voor meerdere doeleinden.

Gewicht circa 3.000 gram 
Artikelnummer: 9031

Gegrilde honing kalkoengebraad
Ambachtelijk geproduceerd kalkoengebraad in dit geval
voorzien van heerlijke zoete bloemenhoning.

Gewicht circa 3.000 gram
Artikelnummer: 313

Gebraden Kiprollade Zontomaat
Het voorjaar, dus ook de lente dient zich weer aan.
Tijd voor een heerlijke frisse, wat lichtere vleeswaar.
Kiprollade voorzien van gedroogde Zontomaat.

Gewicht circa 2.000 gram
Artikelnummer: 9027

Kalkoengebraad Naturel
Dit ambachtelijke kalkoengebraad is gegaard in eigen bouillon 
en erna nog even gegrild in een ouderwetse kippengrill.

Gewicht circa 3.000 gram
Artikelnummer:311



Kalkoengebraad asperge
Dit Ambachtelijke kalkoengebraad wordt geproduceerd van
de kalkoenborst en vooraf voorzien van heerlijke groene
aspergepuntjes. De magere kalkoenborst wordt vervolgens
gekookt in een bouillon van asperge.

Gewicht circa 3.000 gram 
Artikelnummer: 9028

Turkey Bacon
Een product dat gemaakt is van het dijvlees van de kalkoen.
Door de authentieke bereiding middels het roken op beuken-
hout gecombineerd met de malse grondstof creëren wij een
bijzonder smaakvol product. Een kalkoen vleeswaar dat u
geproefd moet hebben.

Gewicht circa 2.000 gram
Artikelnummer: 791

Kalkoenrollade gevuld met
zuidvruchten
Deze ambachtelijke kalkoen rollade is gevuld met een heer-
lijke farce met zuidvruchten. Een heerlijk product met een 
zoete bite.

Gewicht circa 2.000 gram
Artikelnummer: 710

Eendenrollade
Smaakvol product gemaakt van eendenborst geschikt voor
meerdere toepassingen. Dit product is ambachtelijk gerookt
op beukenhout.

Gewicht circa 700 gram
Artikelnummer: 921





Lamsham
Een door en door in de oven afgebakken mager spek van  
geselecteerde magere varkensbuiken. Voor het afbakken wordt 
het spek ingesmeerd met rozemarijn marinade en gegarneerd 
met echte rozemarijn kruiden. Na het intrekken van de  
marinade wordt het spek op hoge temperatuur afgebakken. 
Het resultaat is een uiterst zacht spek met een fantastische 
smaak en beet.

Gewicht circa 2.000 gram 
Artikelnummer: 7001

Rozemarijnham
Een Heerlijke gebakken beenham. De toevoeging van  
rozemarijn in combinatie met het bakproces zorgt voor  
het heerlijke eindresultaat.

Gewicht circa 5.000 gram
Artikelnummer: 1036

Lente Beenham
Een overheerlijke Beenham welke is gekruid met bieslook en 
Lente-uitjes.

Gewicht circa 5.000 gram
Artikelnummer: 1159

Lemon tomato rib
Vers uit de oven! Een heerlijk gebakken boerenrib welke  
gemarineerd is met een  smaakvolle marinade welke o.a.  
bestaat uit een combinatie van zontomaatjes en citroen.  
De combinatie zorgt voor een verassend feestelijk product.

Gewicht circa 2.200 gram
Artikelnummer: 2034



Provençaalse Entrecote
Luxe gebraden runder entrecote. Het malse vlees wordt 
gekruid met Provençaalse kruiden alvorens het rosé gebraden 
wordt. Smelt op de tong!

Gewicht circa 1.500 gram 
Artikelnummer: 5024

Geroosterde rollade
met Franse tuinkruiden
Krokant gebakken rollade welke is gekruid met een heerlijke
frisse kruiding van groene tuinkruiden.

Gewicht circa 2.000 gram
Artikelnummer: 3047

Cotta Napoli
Gebraden beenham met Italiaanse kruiden. De ham is gemaakt
van de coburger met bovenpoot. Door de heerlijke kruiden en 
bereiding een smaakvolle beenham voor elk buffet.

Gewicht circa 6.500 gram
Artikelnummer: 1089

Mini Speenham
Speenvarken beenham is een echte beenham gemaakt van
speenvarken. De hammetjes zijn met onderpoot en bilpijp.
De hammen worden gezouten gekookt en gerookt en zijn
variabel van gewicht.

Gewicht circa 2.500 gram
Artikelnummer: 8016



Spaanse procureur rollade
Een heerlijk nieuw product. Door gebruik te maken van de 
procureur ontstaat een bijzondere rollade. Helemaal wanneer 
deze wordt voorzien van de heerlijke Spaanse kruiding. Laat 
u verrassen door dit product.

Gewicht circa 2.200 gram 
Artikelnummer: 3505

Geroosterde asperge rollade
Op ambachtelijke wijze geroosterde rollade gevuld met een
kruiding van malse groene aspergepuntjes.
De asperges zorgen voor een heerlijke frisse smaak.

Gewicht circa 2.000 gram
Artikelnummer: 3017

Gegrilde mosterd rollade
Deze traditionele buikrollade wordt licht gezouten om
vervolgens door te kleuren. Na het doorkleuren worden de
buiken voorzien van een heerlijke mosterd kruiding en met
touw opgebonden. Het braadproces zorgt voor een prachtig
en lekker eindresultaat.

Gewicht circa 2.000 gram
Artikelnummer: 3014

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

Gewicht circa 2.500 gram
Artikelnummer: 1013





Lente spek
Een Spek dat op traditionele wijze wordt bereid. Het product
wordt drooggezouten en gerookt op beukenhout. Door de
toevoeging van frisse lente kruiden ontstaat een product dat
als specialiteit in het voorjaar en tijdens de Paasdagen, een
prachtige toevoeging is op het bestaande spek assortiment.

Gewicht circa 2.200 gram 
Artikelnummer: 2049

Runderrookvlees peper
Dit hoogwaardige runderrookvlees is geproduceerd van de
bovenbil. Een prachtige grondstof die door ons op traditionele
manier wordt behandeld tot een prachtig product.  
Dit rookvlees ondergaat een authentiek zoutproces en wordt 
verrijkt met peper. De toevoeging van de peper geeft een  
pittige smaak die door een groot publiek als welkome variatie 
op het traditionele runderrookvlees wordt gezien.

Gewicht circa 2.200 gram
Artikelnummer: 1205

Rib Eye gerookt / gekruid
De rib eye, ook wel bekend als de Schotse filet (in Australië
en Nieuw-Zeeland), is een biefstuk uit de rib sectie van het
rund. De rib eye American steak is een handmatig drooggezouten
rib eye. Dit is een zachte grondstof en door de toegevoegde  
kruiden ontstaat een product van uitzonderlijke kwaliteit.  
Heerlijk als voorgerecht met een zachte dressing.

Gewicht circa 1.500 gram
Artikelnummer: 1110



Nijverheidsweg 8  |  3606 AJ  Maarssen
Telefoon: +31 (0)346 - 28 49 38  |  E-mail: info@hetgoudenlabel.nl  |  www.hetgoudenlabel.nl

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden met onze vleeswaren,  

willen wij u hier graag verder over informeren.  

Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. 

Nijverheidsweg 8
3606 AJ  Maarssen

Tel. 0346 - 28 49 38
info@sluisvleeswaren.nl

Het Wargaren 13
5397 GN Lith

Tel. 0412 - 62 40 99
info@zwiersvleeswaren.nl

Rumpsterweg 9
3981 AK  Bunnik

Tel. 030 - 688 21 93
info@rutting.nl
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