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AMBACHTELIJKE VLEESWAREN SMAKEN NAAR MEER



Beleef Kerst samen  
met de vleeswaren van  

Het Gouden Label

De Kerstdagen zijn bij uitstek dagen om te genieten. Ook dit jaar kunnen de vleeswaren 

van Het Gouden Label u helpen bij de ultieme beleving van deze prachtige periode.  

Door gebruik te maken van de vleeswaren van de producenten van Het Gouden Label 

zorgt u voor een feest op tafel. Het prachtige assortiment dat wij aan u presenteren in  

deze kerst special zal in combinatie met de overige ingrediënten van Kerst zorgdragen  

voor een onvergetelijke periode.

Niet alleen tijdens de bekende eetmomenten als ontbijt, lunch en diner zijn onze  

vleeswaren te gebruiken. Ook tussendoor en bij een lekker drankje zijn er tal van  

mogelijkheden om te genieten van de hoogwaardige producten van Het Gouden Label. 



Gebakken cranberry beenham 
Deze gebakken beenham is gekruid met heerlijk zoete, 
gedroogde Cranberry’s. De combinatie van deze malse 
beenham, de authentiek bereidingswijze, kruiden en zoete 
cranberry`s maken dit een terechte topper!

Artikelnummer: 1147 Gewicht circa 5.000 gram

Provençaalse Beenham 
De basis voor dit product is de ambachtelijke beenham.  
Een authentieke beenham welke nog echt met been gekookt 
en gerookt wordt. De Provençaalse beenham is verrijkt met 
smaakvolle Provençaalse kruiden. 

Artikelnummer: 1023 Gewicht circa 5.000 gram

Gebraden hampunt 
Eén van de meest smaakvolle delen van het varken, namelijk 
de hampunt of dikke lende. Dit overheerlijk stuk vlees komt 
uit de ham en is het verlengde van de rib. Het vlees heeft niet 
alleen een heerlijke smaak maar ook een mooi bonte  
structuur. De hampunt wordt heerlijk gekruid met verse 
tuinkruiden en gebraden.

Artikelnummer: 1078 Gewicht circa 1.350 gram

Zoete Plaatham 
Vers uit de oven!! Traditioneel bereide plaatham. De ham 
wordt gemarineerd met een heerlijk zoete marinade van 
mango chutney.

Artikelnummer: 1191 Gewicht circa 2.750 gram



Rib Eye Argentina 
Heerlijk volle, zachte Runder Rib Eye gekruid met verse 
kruiden. Gerookt op echt beukenhout, hierna worden de  
Rib Eye’s gekookt in eigen bouillon.

Artikelnummer: 5014 Gewicht circa 2.250 gram

Ovengebakken rozemarijn spek 
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 hoog afgebakken. Het resultaat is 
een uiterst zacht spek met een fantastische smaak en beet.

Artikelnummer: 3020 Gewicht circa 1.200 gram

Zoet Spek 
Een heerlijk ovengebakken spek. Het product krijgt een 
verrassende smaakbeleving door de toevoeging van heerlijke 
zoete stroop. Door het gebakken karakter te combineren met 
de zoete stroop ontstaat een product om van te watertanden.

Artikelnummer: 3049 Gewicht circa 1.200 gram



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

Artikelnummer: 8016 Gewicht circa 2.800 gram

Boerenrib Honing Dille 
Vers uit de oven!! Een heerlijk gebakken boerenrib welke 
gemarineerd is met een zoete smaakvolle marinade welke 
o.a. bestaat uit een combinatie van bloemenhoning en dille 
puntjes.

Artikelnummer: 2031 Gewicht circa 2.000 gram

Elzendaler Beenham 
De Elzendaller beenham is een prachtig hammetje gemaakt 
van het spierstuk met bilpijp. De ham hoeft alleen nog 
verwarmt te worden in de oven en u kunt genieten van een 
smaakvolle beenham met uitstraling

Artikelnummer: 1084 Gewicht circa 2.200 gram

Geroosterde cranberry rollade 
Krokant gebakken rollade welke is gekruid met gedroogde 
cranberry`s en een natuurlijk cranberry aroma.

Artikelnummer: 3016 Gewicht circa 2.000 gram

Geroosterde Cointreau Rollade 
Deze Rollade is gekruid met een uitgebalanceerde kruiden 
melange van sinaasappel, suiker en specerijen. De bereiding  
en de toevoeging van de kruiden en specerijen zorgen voor een 
product dat uitermate geschikt is voor de eindejaarsperiode. 

Artikelnummer: 3029 Gewicht circa 2.000 gram





Filet Veston 
Een op ambachtelijke wijze gerookte varkensfilet omhuld 
met een jasje van kruiden. Een exclusief en mooi product!

Artikelnummer: 2011 Gewicht circa 1.500 gram

Boeuf de Provence 
Een ambachtelijk gezouten runderrookvlees variant,  
die ingewreven wordt met kruidenboter en Provençaalse  
kruiden. De combinatie van het ambachtelijke droog- 
gezouten runderrookvlees met de kruiden genereerd een 
zachte smaak en, niet onbelangrijk, het kruidenjasje blijft 
ook tijdens het snijden goed zitten.

Artikelnummer: 1020 Gewicht circa 2.200 gram



Wildzwijn pastrami 
Onze wildzwijn pastrami wordt bereid van de achterbout. 
Door het vlees te pekelen met smaakvolle kruiden en rode 
wijn creëren wij een heerlijk wildzwijn pastrami.

Artikelnummer: 789 Gewicht circa 2.500 gram

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

Artikelnummer: 921 Gewicht circa 700 gram



Kalkoengebraad Cranberries 
Een kalkoenborst met vel gegaard in eigen bouillon.  
Hierdoor ontstaat een heerlijk mals product met een zachte 
smaak. Na het garen wordt het product gegrild.  
Deze variant is voorzien van heerlijke cranberries voor een 
extra feestelijke beleving.

Artikelnummer: 302 Gewicht circa 3.000 gram

Hertenham 
Een hertenham gemaakt van het spierstuk. Het product 
krijgt zijn fijne smaak door te pekelen en het toevoegen van 
een heerlijke kruiden melange. Door het product te roken 
koken ontstaat een eindresultaat om van te watertanden. 
Uitermate geschikt als voorgerecht en op het wildbuffet.

Artikelnummer: 764 Gewicht circa 1.500 gram

Gevulde Kalkoenrollade 
De traditionele kalkoen mag natuurlijk niet ontbreken 
tijdens de feestelijke Kerstdagen. Met deze variant van de 
kalkoenrollade heeft u de kans de consument  een  
bijzonder kalkoenproduct aan te bieden. Deze heerlijke  
rollade is gevuld met een farce van bospaddestoelen.  
Een erg smaakvol product uitstekend geschikt voor de Kerst.

Artikelnummer: 795 Gewicht circa 2.500 gram

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

Artikelnummer: 794 Gewicht circa 2.500 gram



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

Orlando di Lassostraat 10
5344 AC  Oss

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

Rumpsterweg 9
3981 AK  Bunnik

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

Nico Sluis Stephan Zwiers Rien Rutting
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